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 ؟أزبك ٠ زأ حسم هم عمم

 زر 21 سال
 ١ 65086ع ا ماع 058001

 1 4 د 00و يمول < عج دوك وول هكا هنا د اكتايشاة يك

 واقل 001 ينج. هانم وحج .ةيؤيحس دع تخت معا

 ا ليلذ ردمع دمح ٠دولاو ةمحملاو ةمحرأا 2 مهللا كدمحا

 0 ءدوجسلاو ةدامعلا حئابذ ةسدقملا كّدزعل ا ليلح ديسل

 ,كحيسم تلسرا كال ٠ ليمبلاو حيبستلاو ديمحتلا ناسلب
 أ روجغلا درب نوميص نم جرخ ا دواد تدم اس

 | ةايحلا ثاريمل مهترتخا نيذلا يدتفي ًاصاخعو ٠ ليئارسا نع
 ١ ليسولا توالو سورا ل دولتلاو

 أ لضافلا ةمالعلل ٠ يفابما ةقيشر ٍلئاسر هذبف دعب اما
 ارش برأ حيسم ميره ل لمت يف امعضو ماهرغنا اتحوي

 نع“ ًاسنو 6و ا دوبملا بعس نيب ةرويطلا' ا

 انكم دقو ٠ دينم قئاش .جهنءو ٠ ديدج قئار جذو

 ل انشا طم: ىلا تابلئئازسالا تاكا ل
 اهتوهال روئب ةعطاقلا نيهاربلا نم !هيف اه رتاءئتقم حيسملا
 0 قا

 يف ابيع ىلا قاشملا لم ءافاكم انآ ا
 رقنبا وا نبا |رقنبا دا رنا عاستال ةليس ةليسو و اهيف ةتالك نوكت نا امعضو
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 ينثو عانتقا وا ٠رّظننملا اًيسم وه عوسي ّنأب هربا لسن نمأ|
 رشيلا قلاخو هللا نبا وه عوسي حيسملا ناب دحلم |
 يف تناك اهنأ اهيف ةضورفم ةيدوبيلا ةرتاكلا ائيداو ||
 دقو انصلخم ةايح نم ةريخالا عبرالا نيئسلا يف ملسروا ٍْ

 لقدر (٠ ةدالمتم لئاسر ةردتكمالا يف انا ىلا تتك ||
 حيسملا ةايح نم ةمهملا عئاقولاو ككارخلا لك قيقدتلاب هلا
 نم امههداربا قفو اميرات 1 تا انايع | :رهاش .ةلاأ|

 نيميلملا ة ةعد رالا ءا رشرلا ْ

 توهال ىلعْناهبإلا فأَرملا اذه نم مهألا ضرغلاو |[
 اذه لثم طق ناسنا ملكتي مل» ةنال هعاضّتا ةطساوب انبدأ|
 ف تاهذالا نم حربي كلذ يخي ام نكلو ٠ «ناسنالا |

 / ناسناك حيسملا عوسي لقي وهو باتكلا اذه - ْ

 القت ةيسأ كراست . «دسملا يف ربظ هللا » لوقلا سني

 ليلخ دعسا ديالا ىلا ْ

92 



 ”ةئبا يه لئاسرأا هذه ةباثك اهيلا ةبوسنملا ائيدا نا

 انيدأ لئاس هلو هةمدقم

 0 طمس نع سنا يليئارس اللا نيماينب ئدتلا ةديحو' ظ

1 
1 

 ع ساردزا دواد 5 اعلا ةيرذ نم نطوملا يىردتحتسالاو)

 ظ
1 ٠ 

| 

 هن

 سوفل داليف سويملطب كلملا مه.دتنانيذلا م نيعسملا دحا

 ٠ ةينانويلا ىلا ةيناربعلا نم ةآروتلا ةمجرتل م٠ ق ا
 دجو يميظعلا لمعلا اذه هٌاَتْفدو ساردزا لمكا امل ةنافا
 رصم يف نطوتلا ىلا ءاعدو هيلا ُةَبّرَدْف كلملا ينس قاةيعن

 اد اركذ انلخعو ٠ زمعلا يف امدكت 22
 ىلع لسلست هتيرذ نمو ٠ رهدلا دما ا ةعفروأ
 اومعنو رص» ماكح ةقث اوزاح هالضف لاجز لايجا ةسمخ

 |[ ا 0 ىنغ اوباصاو اميظع «ارئإ | 0 يللا

 ناك يذلا ةديحولا ائيدا يلا نيماينب قل ًاناريم مهنع

 يف ناك ةناف ٠ دحمو ةمارك لكل الهاو ةيعنلا هذذبب و8

 هتماقتسال هجولا عوفرم بناملا مركسم ا

 | هانغ ةركثكو هملع ةرفوو هماقم ةعئرو هتمكحو هحالصو

 مس يم هدد تسمح ماع: نيبو ع بحسم. م ماا هع جمس سام ب حجم
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 0 سويسوا سفور عاحلا ةقادص نم اًرفاو الح الئاو

 «لبحم نم ايش صقنيل ةيرسعملا رايدلا يف ةتظوت نكي ملو
 ظ لكيف هماركاو ةسدقملا ةئيدملل هرامتثعاو هئابآ ضرال

 || هتوض مايا يف ةلسرا دق هوبا ناك ذاو ٠ يظعلا هلالا هوبي

 8 قار قسوم سيءاوت سردب ايا بّذبتيل يلشروا ىلا

 ةأرما نوكتت نال ابحشري كلذ ,نم ًابيصن أضيا ةتنبا لينب
 هتورثو همسا ثاريمل الهاو قحلاب ةيدوبي

 تجرخو زيزعلا اهابا ةبومحملا ائيدا تعّدو اذكمهو

 9 ةيرط لع دوويبا جادا نم ةلفاق عم ميلّسروا ةدصاق

 اك هوبا رسع ةءعمس 1 رف ءاسعا تساق أم دعبو

 7 اسمحارباو نوممص ةئيدم راوسا ةيؤر ىلع هع لك

 اما نيدحاس مبهوجر ىلع اورخو تكلا 0 ةلفاقلا

 ترخا هربا مادقا ٠ ءط وب نماددملا ايرا لجو دواد ةنيدم

 0 رةسدقم ةيشجب امسأر تنحو عاتقلا اموعو نع ةاتفلا

 |سار طقسمو امئابآ ةنيدم ملشروا اهيف تار ةزه لوا هذه
 هلع اهنع م اكتب اهتيلوفط دبع ذنم ةتءمس ىذلا اهدلاو

 قحسات رع ىتح اليلق اهيف ت ا ا . يركحتلاو ةّلجتلا

 . || متن يذلا ةايعشاو كلانه ةكا ىلع حبذملا لوح طبُر يذلا
 دوادو ةفقاو تناك ثيح ملظملا يداولا يف اروطشم
 اوفا نيذلا ءانمنالا رورجو ةتكتحو ناياسو هدحوا
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 08 تمجرتسا نا تثبل 1١ مث ٠ اهابج يف اولاجو اعداوش.
 اين تارصاحملا ىلع تتأف يضاملا نمزلا لك خيرات اهتركاذ ْ ظ

 | مما رئاسو نييرصأاو سرفلاو نييروشالا نم ةنيدملا امتناع ظ
 بارخ ىلعو ابستج ءائبا هب لمح يذلا يسلا لعو --

 ةيشخلا اما . ارزع دي ىلع ابميمرتو ابلكنهو ةئيدملا راوس

 | نإب اهراكتفا دنع تناكف رثكالاب اترتعا يلا ا

 ادوطتم الواتخ وق دعت انرق كاع 5 يملا هلالا ا

 ملك ىلاعت ةناو ٠ سادقالا سدق لخاد ةيوأمس ران ةثمبم ٠ْ

 1 ةدئاملاو جملا توبات أهلاس رطخ 3 هحول ابحو ناسنالا كانه ||

 ف عضر امم اهريغو ةيساحنلا ةيحلاو ةرهرملا نوره ا

 مث ٠ البق طق هب رعشت مل ًاقوفخ قفخي ابلق ذخاف لكيلا

 | يذلا كاذل مظعا راقوو رثكا رامشعاب ءانحمالا تررك

ٍ 
 ذاو. ٠ ندملا عي قوف ايعابأ ةنئيدم عفرو ممالا ىلع انما |

 افرح ام 0 ةدربم اهئال راختفاب ابسار 0-3 كاذ

 ضرالا كلت نم اهرصب هيلا م ةبام ملا ربجعب ةرظانأ

 00 1 ةيلالا ةملثعلا ىلجتم ابنا ابمهو يفو

1 
 ضرالاو ءامسلا نيب دمحولا لصوأ (اوأ

 أ كلت ن ع تشن يذلا ه ءله اهرافتفا ل

 | نامرف نم ةلشك دورظب تددنت نأ تكيبع ام تارودتلا

 0 ةيطيدملا ةمح نم فقوملا كلذ ىلع اوعلط نامورأأ



 م

 اةلفاقلا ؛ًالدأ ىدانف مهتمدقم يف قنت رسدلا ارو
 3- نم اوضمت مث« 1 .نامورلا ! نامورلا»

 نع اهب اوداحو اهروبظ اوطتماف مهباود ىلا اوعرساو
 مل نيرراكملا نحل نان الا دونللا هجو نم'اهبواخي قيرطلا

 ا ىلا ةوسادو هوهحزف مهقيرط نم لاحلا يف جورخلا ةنكسي
 نيلامم ريغ اعورصم هورداغو مبليخ رفاوح تحث ضدالا
 هبا

 00 امهحو الءو ائيدا تعقتما كلذ ددعو

 ل ا تا نإ لق ةنالا لذ
 0 رك ذ راقتحالا اذه اهاسناو امملق لخاد 0

 ٍْ ابان: هتاهفن لامت رةبيته ذثم تناك يذلا يلاخلا

 هدضو سس بسس يس يس ب سس سس سس ع سب ا لا ب ساس ا

 نا نع تلهذ 6 ةيورب امجاهتبا ةدشل سصمالا ىداب

 ةوقلل ةعضاخ تحبصا هللا نء ةراتخملا ءايمنالاو كواملا ضرا

 ةقيقحلا هذه نكاس ها لل رن ْنكلو ةينامورلا

 قامعا يف تقرغو اسبببجو ىلع ابعقرب كرام الاي هللا

0 

 | ةفصاعك اسم نمو اهوزاتحاف نامورلا ناسرف اما ظ

 مجللا ةعقرقو زيماملا نينر تاوصا مهنم تلع دقو لاتقلا

 رظنلا اهعسي دعي ملف رفاح ةئم سمح عقوو ةحلسالا ليلصو

 نزلا نيعب لب . راختفالاو حرفلا نيسعب ةئيدملا ىلا
 00 0 1077 ل بو 0 ا جوا وحب 01 ا 4097009537 1 الا 1:00: تاق
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 : هيثارم يف ايمرا ىلا لوق الاب ىلع رطخر ٠ راسكتنالاو

 ىنلأ ! مالظلاب نويبص ةئبا هبضغب ديسلا ىطغ فيك »)

 ىطوم ركذي دعي مو ليئارسا رخ ضرالا ىلا ءاملا نم
 ةجعب لايا لايك اهنا نولوتي يتلا ةئيدملا يه هذهأ ! هيمدق
 «7 ضرالا لك

 اهسفن برك سمنت تذخاو ءاكتبلا يف تطرختسا مث

 ةئباكو ٠ رطملا نم دزغاو رمجلا نم رحا عود فرذب
 1 ةئيدملا هذه دح يكت ةهارو ملسروا 2 ةنطاعلا ةقداص

 0 هز عم دخت 1 دم يدعو

 00 00 أ ساؤ هنأت 200 0
 ٍ ااردحتنم نوطمبم اوادتراف ةلفاقلا عم ريسملا يللا غ1 ملا 3

 |١ ربق اهدحا ناك يتلا رربقلاب ةاّشغم ةبضه حفس يف جرعتي

 لحال أمعنم 1 يدوبيلا ملعملا هيلع اد دقو امرا ينلا

 (| هوسكت ًادداو اوتأ ربتلا اذه اوزاتجا ام دعبو * اه. ءانتعالا

 || نم ريفغ روبمجم ظتكم وهو نويلاو لئاهخلاو ةرضخلا
 أاراوسا جراخ هزنتلل الط هيلا اوداج نيذلا ءاسنلاو لاجرلا
 | ةيورضذم ةريثك مايخو لاظم ًاضيا كلائه تناكو ةئيدملا

 0 ا اله أومنجتت مظع ليع موي يي ملسروا أولصو مهنا

 ْ عفترم ْي اودعصو نيميلا ىلا قي ف اورادو ريثكلا

 || مهيدل تلت اهب اذاف ٠ ماشروال رخآ رظنم ىلع ُهنم اوُلطا
 1س يس يوب ب سو ووو يوي يسلب
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 ثراوكو نامزلا تايداع مغر ىلع اهل يئابلا اهتنور عيدبب

 بورحلا يف ةديدعلا 0 عمم ميلشروا نال مايالا

 ا رلا م م دمحم تلك ثلا كوكا رماحملاو
 ناسا مدت 0 اهو ناش ةمظع اه حربت لو ةديحب
 « ! ةئيدم املمجا ام » انيدا تخرصف ٠ « ممالا [ 101

 ربكتتلا ةجهلب ملعملا اهياجاف
 كدكت قوسلف هللا ةئيدم ب ارخ سانلا عيطتسي ال»

 «( ديالا ىلا

 نك اهالا ىلم ليئارسا نبا حلاصلا ملعملا اهيا يناد»

 يف ةسباعلا لكسرحلا ءارو ةميظعلا ةعاقلا كلت اف ةريبشلا

 «7اهتعائمو امتوَتِد نامورلا هحو

 لكيملا ةيماح كواملا ةملق ”دواد ةنيدم كلت »

 دقو ءالبنلا نويباكملا كلذكو دواد عّنمت اهيفو ةنيدملاو
 ايبا قيدصو لرالا يلشروا كلم قداص يكلم اهانب

 غلبت نامورلا دئج نم ةيماجب ةززعم نالا يهو مهرب

 « ادع فاالا

 ٠ نينالاو دتلا نيب ةيدوبيلا ةئبالا كلت ت>وارف

 اههرظن لاتسا رمأس ا ع ةئاأس مث مْ نيدحلاو قوشلاو

 هيلع سمشلا ةعشا عقو نع ثعرنملا ءالخلا نم هيف ام هيلا

 _برغلا وحن نم
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 يف هيواسملا لخبلا بناج ىلع مئاقلا جربلا كدارم »
 » عافترالا

 (( ةئيع . مع 0

 قوف لماثملا مهروس ىلع و ٍخداد حرب ىعمذد كإاذ»

 ىلءو مولاشبا ن هع امذالا تقر تر دواد سراح فقو ةياوبأا

 نأ ىورب يللا جارفا ةساغ قرشلاو لاهشلا 0 همم ركعن

 0 مولاشبا

 ») 1 0 3 0 ُك ربظتف امنع قلت

 يذلا يلاءورلا يلاولا يطنملا سطاليب ةعلق كلت »

 نيدعترت كارا 0 قنكلو كلبك لش وا يف مكحي

 « 7 اذكه

 ةبلا هعابتابو ترّيغَت اسهتئيه رصبا اذيح اذه لاق
 ىلع ةئاق ناملصلا نم أ ددع ىار نيميلا نع بملأ ةرظانلا

 دق اهنم نينثا ىلعو ةئيدملا ةباوب ها ُضرالا نم عفتر م
 نم ديفغ عمجو ركسعلا نم ةقرذ اهب طيحي ناصخش رمس

0 1 

 ملعملا اهل لاقف انيدا يف ذأ ىلا هتانعأو اههدحا تاَنأ توص

 تقاضي ثيح ( بيلصلا ةيبار > ةثجلطلا ذه“

 ىلع مكح دق مويلا اذوهو بلصلاب نيمرجملا نوينامورلا|
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 «كلذ مهب الق نامورلا نا ىلع ٠ ةراجحلاب

 مومعاز رعاشم نائب طئاح ءارو لامثلا ىلا امراد مث
 نوريثك ةلخادو هتابج ضعد نم ًامدهتم هرادج ناكو

+ ٠ 

 هيف نوايفتي مبطعبو ٠ نرئيحيو هضرع يف نوحوري مبضعب
 ملمملا لاقف ٠ نوتيزلا راجشا تحت

 يفامك وهو 00 ىعَدبَو 0 تامين ذه

 راوسا رظن» ىببا امو هدافقإ لجا ايف اذه ل

 ىمسأ امو ءاعملا نانع اه وسب حطنت ةعاق انه نم لكمملا

 1 ت12 1[ قر © انجب للظملا ةبارلا هده
 نيتاسب نم ريك مسق ناك لفو نوئدز راحشا يه ))

 ال16 ءاروو لح ارد ١ دحن مايا ف انور 20 كململا

 « ادع تسد ناتسبلا

 فوس ينل لوقت اك يلا 0 مل 0

 («7 ليثارعس يعزل ريدم ىلاي

 1 موي ةءومنلا هذه ماا عفوت ادناو ٠ برودملا ىلا >

 ممالا نم ةسودم قت ال يلشروا نا انا ق هد اد تااتركر

 « ةيكللملا دوأاد ة هيرذ نم كلولملا د أممف م 00 لبد

 |0000 00 < دواد ةلئاع نه دحا ناللزقابا» | م 5 نال ركابأ »
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 جم يس مدس ص جس سم دامو سس سم جس ل ١ و يسوع ع وسو ص مح دا مم حسم م سحسب م حول سم حلا

 ةياغ اهثم نيقابلا ٌنكحل ةءوبشلا هذه ماقا نم ايفألاو معن»

 فلخحلا 2 ناب هنا 2 باث را ال يل ىلع ةنكسملاو رقفلا يف

 لايناد داس ايك درست ةسدقم ةيقب مالا نيد ملاعلا نادلب ا[

 ا م يأت كانه ٠ نمو رسعمو سراف درا ُْ فسويو:

 « ليثارعسا ىلع ةدايسلا شرع ولعتو ةروصنم

 ةلثاق هيلع تضع [

 تيب ةبرق نم جر هنا رظَتْلا نع لاقي فيك اًَذا» |
 67 ىرغصلا ملط

 ىلع اولا لوا وه ايفو ةريح ملعلا ك0 نأ
 0 0 دق 0 قيرطااب اذا ةبعصلا ةلأسملا هذه

 ائيطب 3 نوراسي ب اوذخاف ةقردملا ميئابذ لجال ةنيدملا ىلا[

 مينقوأ كيد قسمد ةئاو أونا ىقىح ا نيقوعم اهءارو' :

3-6 

 ريست ةليوط ةدم ابيف اهوخد لبق تضق ىتلا انيدال ًاشهدم||
 اميرق اهيبا ءامسنا لزنم ناك ذا ةنكت ٠ ةشحوملا ةيدابلا يف ْ
 ناو نيذلا امئاقدصا نيب تراص نا ثمات ل ةياوملا نما[
 نم هيلع ديزم ال ا#ب اهولباق نآلا لبق طق اهوري لل اوناك| |
 ماتم نيقثال ماركاو ٍةعس ىلع اهفوزناو ٠ ليمأتلاو باحدتلا ||
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 ظ ايل 01111 0 13 رشا 2 داحت هللا لضانلا انا
 ةيردكسالا ةاتفلا هذه تناكدقف اهتم ىلا بواقلا ليمتست

 ىهو ةلسساةركع عبسلا ةزواجتم ريغ اهامص ةرهز يف ةينغلا

 ا ردجوو دوسا رعش تاذ :لاهلاو نسحلا ٍِ أ

 درو رمي برشم يلو ترز نول نع ا 0 ١

 | ةقدل يف ةاغ فناو٠ ءابضلا * اب ناعطمسا نيوالحن ٠

 ءاوتسالاو ٠ أ ءابنلا ءاع ليسيو ةحالملا ةبوذع نع نع مسي رخو

 ل "الإ ناسا نم امل دعأ ام تثأر ذاف .ىمه اماو

 ةحارلا يلطت ةايلق مايال تعطقنا لزأملا اذه يف زارعالاو
 عوجر تقو ناح اذا ىتح هباعتاو رفسلا قاشم نم سفنتلاو

 اءامت اهريغ اهتيقعا مع ةيت 5 الا لئاسرلا ابيبال تدتك ةلفاقلا ٠

 اةدلصا قفو ىلع لئاسرلا هذه, ءىراقلا فحشن نا ائدأرف

 أ .هثداوع ىلع فوقولا ىلا ناسذالا قوتي نامز مها يف ةخرؤوم
ْ 

ٍ 

 قدوبم 1 -الطمال بسم هوم ىل والا ةلاسرلا اما

 انصاخ باص لبق نيئس كثجان قفاوي خيراتب

"5 

 ١ ظ
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 زيرعلا يلا

 0 قدر رس لمكو ىلام>او هب موقت م ملظعا نا

 | ١ ملشروا ىلا يلوصوني-كيلا بتكاو ميركلا كرما لثت
 ,كيلا 1 يىلودو ع نع كع يفهو ةلاكرلا هذبف

 | نع رخاتا ال ىلا 2 نكف هل وم !| يعاط ناسي اضنا

 ةردنكلسالا 4 أنه ٠ 7 هن ا ةافأق لك عم - || ةناتكلا

 : كش انف 53 راغ صرف 0 تحنس ناوأيربش

 أ 4

: 

 اند لئاس

 ظ
ْ 
 ا
 ا

 ةريثكلا يقاوشاو ٠ ةيدلاولا كتاذل ىدح لماوعب ةعوفدم

 : ةيبملا كتءاطل

 ليثارسا نبا ملعملاف ةليوط ًاسهايا انرفس قرغتسا دقلو

 ىلا اهدع طنض يف تيبتنا ام دعف انا اما رش ةعمس لوقي
 بناس انرذس يفو ٠ باسملا تعضاف للملا يلايعا ةرسشثعلا

 اشلا هرظاني يسفن عّتما تنك مايا ةقالث ةدم رحبلا
 ا سس ل هس ياسا سل توت 20-5-7773



 ل

 ترص ا

 | ىلع ةط هم ءاقرزلا ةبقلا ةنأك يل ى٠ ارتب ناكو ةليمجلا

 ةريثك ائفس هيف دهاشا نا يملاط نسح يب رّدق دقو ضرالا |

 1و ماودلا ىلع ناك يذلا ( ملعملا ) يفلان رلا ين ىلريخا ||

 'ةينامور سكارم» تناك اسما ةدافتسالا ىلا يإمظ ايلا

 اره يف ريسلل لا مسلاو اد ىلا علتم أ مضعب

 0 كل تلسرا ربخالا مسقلا اذه نم دحاو عمو لينلا

 رحملا ءىطاش قرافن نع امفو ٠ ليرخلا ىرّشو راخلا)

 ع حال دقو انكم ًاكر متيأر ةداملا وحن هجتنو“"

 | ينيعل تلثم دقو . ٠ فسالا نم ءيش ىلع ينتثعب ةنزم ةئيهب |
 .ًأشءو رحملا حطس ع نع ةعفترملا ءادوسلا ةمخضلا ة 0

 ٍ ام ٠ توملا ىلا عرئب ةترداغو ربلا 1 تارائتلا 4 هحفذق ار

 1 ىلا ةردنكسالا ن 0 انو ناك هنا يلدافاف ينال

 ْ ٠١ سكناف ئطاشلا ىلا ءاونالا ةفصاع ةتعند دقو ايلاطيا ||

 1 تنك و٠ ةديدشس ءاونالا ةوق نوكست نأ يغمند 00

 يملعم يل لاقو يئاجر باخ نكتلو "” ناثإول ىراذا |

 0 دجوي ةئكلو طسوتملا رحللا يف نالا هدوجو ردئيأ|
 ظ ملاملا رخآ يف ةلقارحلا دوت ا

 'علتقا يلا ةباوبلا نم انلخدو ةزغ ىف نيموي انثا دقو

1 

 .هحسم هوس جرم

0 
 ظ

 ظ

 2 هجن معمم .- عم محا

 م دهس ب مست جرا هاج اجا اب + معي د اهم نال تاج ١4 مع لجن "لا ساوج + 127: سا اهي كدي دهس < تح

5305-25 

1 

 1 + هوجو بما دجو ود نتزوج م هع ينو ارحل اس جامع

 دمام ل د اع ميسيصمسم مم

 نيس يصوم

 ْ ' لوب ريبك توح وا لئاه حاسمت وه 000
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 هيلع اهاتلا هنأ موعرملا لنطلا تيا )0

 يف ترز دقو يقرشلا بونملا وحن نيليم دعب ىلع كلذو
 | ثيح لقحلا امسالو ةيدقلا نكامالا نم ! ريثك ةئيدملا كلت

 ةرامغملاو ف.سلا دحي نيينيطسلفلا شومح نوشمش برض

 هيلع ىنبو نيفصن ىلإ هرطغف دشالا ل ضرع يا

 انابأ اهيف قلا يلا رثبلا ىلع ليلدلا .انأد مث ةرورشملا 1

 5 1 ىلا ةرغصلا انارأف فسو كلا
 نا ىلع٠ ةنع اهوعؤد يللا ةضفلا عطق ناو نويليعمسالا

 يلا يه ةيقيقحا فسسوب رثي نا لوي ليثارسا نبا ملعملا

 ناثود يف عوبلج لبج برق ميلٌشروا
 انفرتاو حامصلا دنع قيرطلا انللض مويب انلوضو لبقو .

 الو ةرومعو مودس رحب ىلع انالطاف قرعلا ون ةليوط ةفاسم

 كلذ ةدهاشم دع بارطضالا نم ىلق بان اع لأست

 لح دئليخو |: هطغيسو هللا ب كتي ودول فيخملا ناكملا

 ناخدلاو برللاب فذقت و ًاسيربكو اًرانرطت ءاهسلا ىرا ىنأ يلا

 يللا ندملاو اتقرتحا نيثللا نيتنيدملا كنيت ىلع نوتا نم اك

 اا انل ليق ىتلا اهم ةطيحملا ةليما ةرئادلا كلتو اهوح

 ناف'نالا اما ٠ نضرالا نان> نسحا 35 ةعساو ةئح تناك

 لالغاب قثوملا تملا رحرلا كلذ ةدهاشم نم ضيقنت سفنلا

 نم مفاض-وح تو قرح ءاضف ف ةنكسلا) ن4

1 



 لم١

 مسلسل

 0 هل الا داش ةرارخ يرذترمسلا
 تندرا ند هاش .ن 2 حال هي هيلا نورطظان ن 0 ايفو

 دقف 3 رق يىرظانل ادب هنا عمو 0 د اك اللتر

 .ةقابلا ىلع مد 11 0 داما انئيب ةفاسملا نا 0 ليق

 اةيض انا ارداو انقيرط يف انزتحا نا دعد يباثلا مويأأ ىو

 تربظ يلا مياَسروا ةنيدم ىلع ةنم انفرُش 0

 ائماما ادتمم لزي ل يذلا رفقلا يعادب انم عفاوت ديغ ىلع ائردل

 طقف ابئم نيليم دعب ىلع 1 يح

 ادم كل فضا نا زءزملا يدلاو اي ةرداقي تسل | 0

 ٠ ةسدقملا ةئددملا ةدهاشم دنع تالاعفنالا نم ىلرماخا

 كردل ةفورع# يهو اعلا 2 نانلاف لاسلا تالاعفنا

 قلل ولما دقو ٠ (ذيا تنا اب كروعش يلع تصدق دقو

 لامحاب قتاع لّمْثاو هللا عم اوراس نيذلا ماظعلا هلاجرب يضاملا

 0 اذه خيراتب كر كلامو لاهذنالاو بجعتلا

 نكس ا لكمملا رظنم ماها ةدحاس تنحلاف سدكقملا

 ضرالا ىلا ةئيحم ىلامت ءىطمد ىتم ىتح ها وأ) ة 35م هللا

 ناعاو تلم 0 يف (!هسدق لك.ه يف ةلواحو

 ربظي هو, ناك يذلا بيب د 60



 لح

 رظنا نا طا دقو هتئدشع ةفطانلا هتازحعمو هدحح تايآ

 تلضوتف وللا ىلا ادعاض ةئاسملا ةحسندلا ناحد لانش
 ينعو كنع هلبقِب نا هنلا ىلا ياق يف

 خر ع ةديدع نك اماب ثتررم ةئردملا نم انرارتقا يلو

 تنك يتلا ةيماسلا تامانملا كلت ييعب رظنا نا ينقاشف
 | دئدنعو ا ايمنالا 0 ف ارئع 5 5 ءارقلا ن ه البق اهفرعا

 اممراو ءامعسا 10 .روب أ نك امالا ةدهاشم نم يل ىَد ءارنا

 ف ةقرقحلابو ٠ نيميظعلا نيسنلا ندع دع يلا

 52 ىلع تلمع نيح يذاملا يف ةشئاع مايا ةئالد ماَسروا يف

 ابهصوصنب رظانملاو نكامالا ةاباقمو ةسدقملا خيراوتلا

 5 مف و .عانتقاب انعم الك قدصا اناو ةحمحصلا

 دق زيزعلا يدلاو اي كنا ذاو اميلع ديزم ال جاهتباو حرفب
 ن٠ كيدل يراكفا طسبا ةجاح الف لبق كلذ تنحتما
 ١ ليلا اذه

 انثي امو ءاسم ةسداسلا ةعاسلا ةئيدملا اننوخد ناكو

 نيل دقو يواللا سوماع ينازل اننسن تيب انج نا

 تشخ ام باحرتلاو ماركالا نم يل اوُدعاو مه .ةئباك

 مثو + ةنقراف يذلا ديزعلا نطولا يل نا ا ا
 يلتف" سوماعافا ٠ مالسلاو ةحتلا نسحا كلا نر 7
 | قتلا يف ةءاغ ةنكلو لكيم ا ةمدخ يف هلاغشنا يعادب هادا

3 
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 ترز دقو ٠ هدالوال ةحملا نم ميظع بناج ىلعو حالصلاو

 ةعامد 1 قوس هسا ةيحراخلا هراد تيأرف 5 ةرم لكيملا

 فولا عاني اشه نم بناخلا ىلءف حيئابدلا لجال تاناورلا

 نم رخالا بناللا ىلعو ةريبك صافقا يف مالا رايطا نم
 ناكو ٠ ناريشلاو لوجعلاو جاعنلاو نالمحلل فلاع» كانه
 ناريشلا جيجعو نال.ملا ءافثو ماما ريده تاوصا نم
 نا ( راش عمج) ةارشلا طغلب ةعابلا ءاضوض طالتخاو
 عيب ةحاس ىلا هللا لكيه هنوك نع عضوملا كلذ تلوح
 ه0 قل هله لع ليج نا هلا سيدت نإ افعو ٠ ..ارشو
 امنوهدقي انوابا ناك يتلا ةسدقملا ةيشدا دقف نع جتان ةناكو

 يذلا «رازاما » اذه مالسب تزتحا نا تررسس ذقو ىلاعت هتيم

 01 ايشلا ةفردص لكل ديم ناك حبذملا تاق رح عيب ةجحب

 نم لكيلا يف ىدرجوب ترعش ءاسنلا راد تلخد الو

 يتلا ةيشخلا نع ثدح ذ ذاو يل طاحا يذلا ءاهملا هاًرج
 يلا ندا لبق رغما م و ! سادقالا سدق وحن اهم تنندنا

 دوخبلا بحس تدعص 00 هللا نم برهلا اذه ة ةيرق |

 حيذم يبناج نع ءامدلا نم ا ترجو روما سرؤر لوف
 أمك ا 60 ةئرربلا تاناومللا نم مكف ٠ ةقرحمل

 نع ءاسمو 00 لك يف راثلا سئارؤ اهداسجا 9

 روصلا يف قيدأ مذخ رمد رجب نم هل ايو ! ليئارسا اياطخ
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 بيع الشب لمح مد نا يف فيت لع رش كار
 زيزعلا يدلاو اي دب الف !اياطخلا نمانا ةتبكسترا اًمع رّْثكر
 | يفر ٠ انل دعب فشكتي مل حئابذلا هذه يف ضماغ ىنعم نم

 ةاشم ةريثك تاءامج قيرطلا يف تيقا لكيلا نم يعوجر
 نأش يف مهلو ةنيدملا ةبازب نم ماخدزاب تعد 1

 - ةداعلا قراخ لجر رهظ هنا تملع ثحبلا دعبو ٠ بيرغ

 ةيربلا ناكس نم نوريدك هب نم دقو هللا نم ٌىداص 0

 المع 0 / ةوقب زركحد ةناو ٠ نذرالا برقب نر

 موي لك نوجرخي نوريثك ناك اذلو عشيلاو ايليا مايا ذنم

 يف ةيكسمو“. موعسسيو ينلا اذه اوراس 0
 ءاملا ريغ برش الو يربلا لسعلاو تابنلا ةماعطو ةراغمأ

 هنا ىسعف ىنلا اذه ثيدح لمحت اذه ٠ لبالا ربو ةسابلو

 ةسقل هللا نم اداقتفا ءامبلا نم .لسرم نار 00
 ليوط تقو ذئم تضم ءايبنالا مايا نكلو ٠ ليئارسا

 | يليلِملا اذوهي لثم طقف أجيبتم الجر اذه نوكحي نا فاخاو

 نا لع * ةكْنم ع اةيعش عدخ يذلا بذاككلا

 نيعماسلا ناذآ يف ريثأتلا ديد مالكب قطتي لجرلا اذه
 ناعالا ناسنالل غوسيو ءايمنالا حورب دّدؤم ةناب دهشي هل

 هل
 م

 ةالصلا يف ىنكر اشت كنا وجراو يلا اي هللا كعدوتسا



 ةعيطملا كتبا ليئارسا دحم لجال
 انيدا

->00© <006- 

 ةيناثلا ةلاسرلا

 زيزعلا يبا

 ىلع نالا ينعلطا دق ليئارسا نبا لضافلا يئابرلا نا

 يصوا ٠يش يل له ينأسو رصم ىلا ادغ عوجرلا ىلع همزع
 نوكا نا دوا تنكف ةيردنكس-الا يف ىئاقدصا ىلا هب

 نم الدب ىنتاو كيلا اهلمجي يتلا ةلاسرلا هذه نع ًاضوم انا
 كئضح يف كتيرا انا ين رطي نا قراا اذه كيدد نيب 1 نا

 نوكا نا زيزعلا يدلاو اي كتدارا يه نكلو ٠ يوبالا

 نوكا نا يفيدهج ىعسا كتيؤريملا اقوشّئحا يلا عمو انه
 كتبيشل يردك ببسي نا ةفاخم كنع يبايغ يف ةرورسم
 1622757 ت7تاتا_اتتبقسبب7ت”؟١ظلللالات>> >>> 27
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 امغو ًانزح ةحلاصلا

 نم رظنُي ام رثكا ىلع ةلصاح يلا ملعت نا كرسبو

 يلرك ذي سوماع ينابرلاف ٠ اهيبا تيب نع ةديعب ةئبال ةحارلا
 ةتفر ةحلاصلا ةتارماو هاسح ةقالطو هتءادوو هفاطا يف كايا

 ضرما قرعصلا استار 0 ما 2 ةقيقاحاب

 2 تقف ةحملا نم ع ىلآ صلخملا اة ينيرت

 1 ةروطفم رتاناع يف يا ةصالخلاو تأ ل 117
 ارق نأ ناد انئابا هلا ينبع 3 0 تدحو دقف ةمحملاو ىنالا |

 00 لينلا ءىطاش ىلع ينطو نع يدرغ دهن 1

 نييلهالا مالسلاو ةحارلاب رماع تيب يف

 تسنح حلا حطس و عفترف هي همف نحن يذلا عراشلا اما

 رضم ءامس يف ة ءلاطلا يكاو كلا ةيقارمل٠ .اسلا يف ىف

 ميظعلا لكمملا لح نهارا ةسدقملا ةئيدمل ىلع 1 لطي

 هايم ةعفدنملا ضعب قوف اهضعب ةيماخرلا ةحوطس ةئاَقلا ءائبلا

 هزاوسا ةسباملاو لثدلا رجش اهنأك ءالملا ىلا ةيطرا 00
 ةعسا عقت انيحو ٠ نامزلا هجو يف ةعينملا ةجارباو ةعيفرلا

 يذلا بابلا يف ةمئاقلا ةسهذلا ساوقالا ىلع حامصلا سمش

 ءايضب يوامس ليلكأ ناك قلأتي سادقالا سدق ىلا حتني

 ناكسملا كلذ يف رظنلا ناعما ىلع ىرقا دوعا الف يولع دحم

 رهاملا دجملا نم هلخاد يف ام روصتا نا عيطتسا الو سدقملا
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 |انيكش يف دوظنملا هوبي دوضحب البق طي ناك يذلا
 برتمملا

 تدهاثف حطسلا ىلا اكان تض د نما حابص يفو

 وحن ىلافتلا يلو لكيملا نم ةدعاص رجفلا ةحيبذ ةباحس

 ٍ رملا لبج ىلع يلوتملا ماتلا توكسلا ينااه ةسدقملا ةدقلا
 |نكلو دعب علطت م تناكو ٠ «يحاون عيمج نم

 ءاوضا امطا ا هدرو راوناب يا قفالا يف اهريشات تدب

 نم نكي ملو لوفالا يف ذخآ مبصلا بكوكو ةيئاوجرا

 'لزانم لك ىلع دئاسلا ءودحلا لالخ يف عسي ترص
 00 لكتلاو لتخللا ناك لب٠ اعاخاو افراز ياشروا

 | ىنترتعاف ٠ يملالا حيذملا قوفو ةئيدملا ىلع نيميخم نييقاب
4+ - - 

 1 اص راعي ىادبو تفقوف أك ارح أه دتع كرا 0 ةهدعر

 ا مم ل

 بايغيف هنا تقنو ىلال مات .عوشج نحعدم ي-ارو يردص

 ا ىلعلا هللا دئنجو ةكالملا نوكت هتوص عاطقناو ناسنالا
 اءيإ

| : 1 
 رونلا بارح قرا 2 3 دواد ةئردم لوح ةسارحلل ْ

 لابقتسال محد اهيسارم ىلع ةمئاتلا بكارملك تناك يلا

 دكار راذلا ةكلف ماما: رشي ةلسرملا ءارملعا روتلا ةعشنا

 ادعب ةقيقد ددشت ةماظلا تذخا مث ٠ قرتحم نفس ابناك

 سمشلا عولط لقت انا انيبو .٠ درازتي رجفلا 0
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 ؟.

 قوب ذا 0 قاوبا تاوضاب تلفعا ارا لج 1 ظ

 0 راو وسا نم 00 2 ّ 5 كفل 2 ىلع ا

 ١
 تح داعحاو ليرات 0 059

 مههرجوو لجر فلا ةئم ايف فقور 0 0

 توصي ةفاته ناك يذلا ىلاثلا 0 )ا ىفو٠ لكيم لا وحن

 بيروح لبج يف ىسوم انايا مك تتوصكول قيسوم

 دما ةمينرت داشنا يف كرتش اناس لكو ةكر لك تكل

 جاومالا جيبجتعد ٠ يل هب ث هبسا تاودصالا يود ناكو ةيحاصلا

 قردلا عيفرلا لكس ملا ناكو ء يطاشأ || ىلع هيدا

 ةداتعم نكا مل ذاو . لاع فرحت ناك جيرجعلا كلذي يدصي |

 ةيردنكسالا يف ليلملا دوجسلا اذه نم انش ىدا نا البق || .
 ناك اك ةكراشمك سيلو ةدهات5 رثكالا ةفقاو تنك

 ةممئرت دعصت ءانثا يفو»٠ زيزملا كلاوأ ١ كل

 0 طسو نم 1 دوسا ناخد دوع تدهاس دحا|
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 ؤ
 1 81 دو ةمحص دقو ةضتك ال طسننا مث

 هيلع اكو مح دعت و ليلك ةئيه ىلع رف تا ًانول عصناو ةنما

 ناك ريخالا اذهو ٠ ماو المح ةروفضم ة ةيصهذ طويخ هناك

10 1 : 
 وأعب دخحاو ةقرحملا ةحيبذ عم دعصأ يذلا روخلا ناخد

 تاواعسلا ف ىراوتو وللا نائع ىلا عفترا َّ انا 5
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 تاواص تدعص روخبلا ةحئجا ىلع ُهنا ةركذتم توئف ىلملا
 زيزعلا يلا اب ةتلّئح يرظن نع قتخا نا لسبقو بعشلا|

 ىلجالو كلجال تاواص

 مئابذلا هذه يف رسلا اذه برغا امو ! ائتنايد بجعا ايف

 اناياطخو انثابا اياطخ نع نينسلا تاعثم ذنم ةمّدقملا ةيمويلا| |
 تاقو انه ىلا تيتا ام دعب يسفن تيجان ةرم نم موا نحن

 ليزي نا ءادلا وا نالمحلا وا لوجعلا مد عيطتسي فيك

 هاعلا تاناودحلا همله نيبو انيس ةرس ةقالع ةءاو ةيطخلا

 .7ناسنالا نع اضوع هللا ماما فوقولا "11 نار ” ةئيربلا

 ادجعت تددزا بيهرلا ثحبلا اذه يف تتمعت اكوا
 اذه يف ثحبلا سوماع ىلابرلا تحراط دقو 0 ٠

 ينال ىدرطتب ما نا يلا 0 عرضوا

 سار ديعل 1 ادار هل دعن انك ميرم اوان

 مداقلا ةنمسلا
| 

 دشا تناكف سما اهتدهاش يتلا ةيئاسملا ةحيبذلا اما
 تيغت اناح ةةناق ٠ حاصلا ةظيرذ مانت مظعاو امها

 ردنب نواحع يداو ىلع ةفرسم ةنانأا ليج ءارو نضل

 ةيبرغلا نويمص حجاربا ىلع نيقومملا نم ليوط فاته 0

 فكيف ةئيدملا يف صخش دعبا عمسم ةميخرلا اهتاودا غلبتف

 .|| هدي نم هلغش ةلآ ناسنا لك .ةليو لمعلا نع ْذئدنع عيمجلا



 ضو

 مات 1 كاذ لب دس

 اذ أما نورك نتشنتلا نع 22 ارضنا عسيسجلا نأك ْن

 جاوما ا يلا قاوبالا دوءرب دلحلا 00 2 يظع 52

 يس ادتو لكيملا راوسا يلاعا نم ةمطالتم اهتا وصا

 راتسك لزاتو راقولاو لالا ةحنجا ىلع عنتر 7 حئابذلا

 دهاشي اهقوفو٠رظنلا نع هيداوتف يمهالا لمملا لوح ىبخرم

 ةوبرب ًاعّيشم روظنملا ريغ هلالا شرع ىلا اقل قنلا روخبلا
 لوزي ام دعبو امعيمج ةمالا تاولضب ًادوحصمو نويعلا نم

 برودحملا حبذملا زون. ىرب هدد مالظلا يخديو راهشلا رون

 دمتست ًايلاع ًاقرمشم ةيجرالا لكما راد راوسا ذايب انع
 هئايض نم ًاميظع ًامسق ةتافرشو ايرملا جاربإ

 اذه لالخ يف يدلاو اي ثدح ادحاو ًاثيش نا ىلع
 ةناف ٠ ةسدقملا عوشنلا ةعاس نساحم هوشو يئاسملا دوجسلا
 بواقلا لك تناكو ةيضفلا نيدواللا قاوبا تفّته ام دعب

 تعمس روخبلا تامدقت قفارت:هوهب شرع ىلا ةعوفرم نوعلاو

 قاوبا تاوصا دواد ةنيدم ة.انملا نيينامورلا ةعلق نم

 ىلاعا نم دعص ةحبيبذلا ناخدك ناخد دومع اهالتو ةيساح

 اوسلج نامرلا نا رذئنيح يب ليقف٠ ةئرصحلا دواد ةئيدم ةق
 ةسدقملا ةئيدملا ررحتت تف ه٠ ينثولا مب ملا ريتبول- نودجسي
 ايمرا أت انسحو ! لإ لستار 1 ءابرغلا تارييعت نم
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 و بناجالل مهتويدو ءابرغل راص دق ميهئاريه نا » الئاق
 عملا نا ةنوكسملا ناكسم 0 ضرالا كوام قدصت

 تاوس تقدص تيكو «٠ ميلسروا باوبا نالخ د ضغمملاو

 ظ راوسا ودعلا كسي ف رووح ن1 1 ديسلا كل ىارملا

 (٠ مسوملا مو فاك فرلا تسب توصلا اوُولطا١اهروصق

 اناو يعومد نا ىدح زيرعلا يبا اب حوناو يكبا اذه ىلعف

 || اذا ”اذه اذالف ٠ قرلا ىلع يتنجو نم ردحنت كيلا بتكا

 حئابذ ناخدو هسدق راوسا لخاد نكسي ودعلا هللا عدي

 افحف ” رامالا هتنبك تامدّتت ناخدب طلتخي هتهركما

 0 انبونذ ىلع بقاعن تالا نع اذوهو لتئاوم 71

 «برلا ىلا عجزو امئحتمنو انقرط صحفت » نا ائب قلي

 ةمدخ اوحبصا انكوإف ليئارسسا دح دريو اجار عجري ةلعل

 نور انؤايسنا وكي رهو لعد ةدوحوم تمسل انَسمِماونو ممألا

 عم ةقالع نم ل قب لو ةضفب دعص, ةناحت سرها و كوز

 أ| راص ةسفن ةسمويلا جيئابذلا ناخد نا ىت> ٠ راثخملا هبعُس

 ينانيب مقي ملف * هللا 0 لوف دقعتب

 دهع نم سنا لور سوماع ىللابرلاو ةئس ةنم تدايادم

 هسدق تيبو ِهبعس عم ةفورعم ةقالع لك هللا عطق يخالم

 هلوبق وا ةالصلا هعاّمسا ىلع لدت ةمالع لقا ربظي دعي لو

 اذا اًمع روكذملا يفابرلا تلأس دقو ىلاعت ل ةمدقملا 00 لا را راسا نور قع هل همدقملا حئابدلا
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 َدَأَ انمح هناي ينباجاف ' ل ءملا د م لاحلا ناكأأ

 | ضرالا لك ملشردا 0 ثار »يدب لك دري هوايش ||

 ؛ لسبفلا ف هلل ديوسلل ةلوكسملا يماقا نم ممالا لك تأت ١

 نكلاو اناياطخ نم ةباحس تحن نالا اننا » يل لاق امو

 .«ضرالا لك ةجهب نويبص هيف نوكت م موي تأ ||
 اكلم نا ةئس نيثالثو ىدحا دشم عاس ةنا كلذ ىلع داز مث مآ

 ةورلا دعت ةكوتو روجلا مدتيوه ودل ل0
 ةيماح :لواح نع نسوماع :ينابرلا عم يرد فو

 بناجت ةدئولا جئابذلا مهيدقتو دواد ةنيدم يف نامورلا ||

 اه دقي: هنا تدجوف ىخالمةون صحف للا تدق 07
 اذكهو « يمشلا نورثمي » مبنال ةئبكلا خنويو انلجخي ||
 'يد < م ءالا لك ماما ةيرخسو اءزه» مهسفلا نولمحي ||

 كَأيو يءادق قيرطلا هه ىالم للا نا الئاق |

 أمم 5 مح ساجيف ةنوملطت يذلا ديسأا هلكيه ىلا ةتغبا|

 ا اونوكيل ةضفأاو تهذدلاك مويفصيو يرال ينب قنيف ةبضفلل ١

 لسرا اذناع» كلذ ىلع ديزي مم« ربااب ةمدقت برال نييرعم ||

 « فوخملاو يظعلا برلا موي هيمي لبق يبنلا ايليا مكيلا ||

 نيح سوماع ينابرلا عمسم ىلع مويلا اذه تولت دقو 1
 تيار : اًدغ قلطتي هنا يل لاقو ليئارسا نبا ينابرلا لغد[
 ,اديظن.؛ هيف اهل دبعا ملراقوو ةبا,م ةبجو تدشغ دقو صوماع 1



 ك0 ااا ا

 اللا سول لاب دي دياز ج12 تي رح منش ذكي 0151031 فصحجسألا 17 بيم جم نو يهل تل سسولا 0ك طرز حسا ١ السلا ل... م

 و.

 ظل

 يراس+و يسرح ةتظغا دق نوكا نا نم تقفُتاف لمق نم

 نيتقرو رغم ه.ايع تيأر ةقناعا نا تكسشواو نم توند ذاو

 يلا يفوُلو ًاممظع اًريثأت رظنملا اذ ف 0 . عومدلاب

 نإ كدمهو انارطضا ,تدز انزع .هريدكت قوف هل ثددس
 ضيق هب اذاو ٠ ةحامملا هذه يف يىلوذفو ىلفطت ةحفصتسا

 ءاضيملا هتيح ىلع نم قرقرتت عومدلا اهيب لاقو يدي ىلع

 إطخ لقا يلعفت م كنا » ىدي ىلع ساملالا بوذك لابنتو

 ٍكسفن عم مالسو 0 يسدجاف يدلو اي

 + («( مايالا هده ُْف رراج و يخالم ىللا ةمتك ام 6 0

 نا ليثا رسما نبا أي ١» الئاق اا ىملعم ا 6

 نا دب الف ! ميرثم ليلقلا لإ مرعي ا لكما يك

 ال نا ىشخاو مايالا هذه ىلا همالكب اريشم ىنلا نركي

 نم رهاظلا ىوس ايف نيسراللا انتنبك عيج دنع ن د

 امم الاملق رثكا الا هللا نع ةحيحصلا ةفرعملاو ةيقيقلا ةنايدلا

 ال هللا ناب ركتفلا ينفيخي مكتف ! نامورلا ليثات ةنبك دنع

 كك عد مك ابد مرورس نم رثك ١ انحابذب 0

 يف تءاج حبذلا ىلع ة'رككلا عم مدخا لكتيهلا يف مويلا

 برلا لروقي 0 0 1 اذا » ءامعشا تايلك 0

 ةلطاب ةمدقحب 3 0 ا
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 أ| ميديا نوطسبت نيحف ابلمح تللم ٠ يل ةهركسم وه روخذلا

 مكيديا عمسا ال ةالصلا 5 ل مكدع ينيع رتسا

 اونك ٠ مكلاعفا رش اولزعا :اوقنت اواسنغا |(

 هذه ينقرافت ملف «!ريخلا لعف اوماعت ٠ رشلا لعف نع

 انآ يلا ليخو ٠ لكيملا يف يدرعو ةذم ةئسملا لا ةرلإ

 نم نيريثكلا يخيبوت دنعو ٠ يوامس رتوصب "ذأ يف دعرت
 1 مبتسايطو مراه ىلع 1 مث نيذلا هلا

 هذه يبنلا لاوقا مهل ًامجارم مهتجاف ببسلا نع ينولأس

 « مهنع تفرصنا اذكهو فوخلا نم مههوجو تّرئصاف

 باش اناو مياشروا ترز نيح ناك اًمع لق دق لكسمملا يف

 تالافتحالا يف تداز دق دجملاو ةمظعلا رهاظم دحا يننكل

 6 ةيفطلا

 لاذلا نم توم اهسفن يمه انبب ىرشتلا رهارا 1
 ىلاف نامورلا نع ذوخأم ةدابعلا رهاظم يف حجبتلا اذهو

 انتداع تسءو انطقس طاطحنالاو ةءاندلا نم دحلا اذه

 جرال | عم 'ضسم.زبق ىوس ةقرخ زلال ءابمأأ نم اميف ام ىلع

 ٠ (( داسفو ة ةنوفع اشلخاةر

 نايملا اذه نا زيزعلا دلاولا ابا كدتع ًامواعم نكيلو
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 ةارد الا رثأت ا 1 وماعك ةقث ردصم نع روثأملا

 ا 0 اس 1 ةل ندلل هه دست ال انك نأف ٠ نصر |

 بجي بوةءعيو قحساو مهاربا انثابآ هلا دونللا بر هوم

 أ دبعي نف انررخب ةحنارا قاشنتسا لم دقو انحنابذ نع 6
 اك 11 ةرارلا نم ادرا اذا نكن ادحاللا ليئارسا

 ةريثك ةهلا لقالا ىلع مهلذ مث اماو هلا نم انل سيل ذا ائيلع
 ملشروا نم ماسنتنالا موي نا * ءاوا واوا ةددمتم «نايراو
 ل لكم لانك هلا قأب نا دب الون: برق
 | سيلد“ ادج بيرق مويلا نا عانتقالا ةياغ ينإ ياو اربطمو
 ْ زيزعلا يلا اي انتامح يف 310 0

 ؤ يل تلخد ريخالا رطسلا ةباتك نم:تغرف أ١ دئعو

 2 نتا احعو ه1 فم نا ديرب 0 امعمو حجر م

 قدا رك ذلا طرشملا ىدوببلا سئرلا فاصيلا يراود

 |اذهو ٠ هدالبل ةراخلا هتبححو هتريغ ةدشل نامورلا ُهلتق

 شب ةاسرالا تالت هر نار كرتب نكس كالا
 ةقالع جير م نا اهلل قر ةراتلا ةسو دج ةقت ةأرمأ

 0و لا ةذكدم ره لت اقعع ع م تساهل

 اهتقادص نا ىراو ٠ ةكمذملا م كم ام ربطاب ق ةملت

 5 نم مويلا انحوي عججر لب هما ناميحأاو اذكمت موي لك دادرت

 أ يذلا ينلا عمسيو رظني ةدم كانه ىذق ثيح ايرا يحاون
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 ةتربش” تلم يذلاو ةتباسلا ىتلاس) ليد 3 7
 دقو ٠ راغدلاو' زاكلا لغش ةركذ حييصاو ٠ رايدلا ا

 هلاوقا ةحاصف اوعمسيل ةيربلا يف هيلا باهذلا ىلع افولا لمح

 ينتقوش ةباغلل ّةذأل ثداوحخ فتحتي هع رو نكد ' ةفئانلا

 ةيلاثلا يتلاسر يفو ٠ ةل نيعماسلا نم نوكا نا اًديثك
 زيزعلا ىلا اب كنا ةقثاو ةتعمس دقن وكا ام لك كيلا تكا
 قيقدت نع جتني ام مغر ىلع ينا ةققحو يلع كنانا 1
 قببا ةسدقملا رارسالل عالطتسا هع شيتفنلا يف يرساحتو يثحب

 0 عوضا ءلعو 0 انيبا هرال ةي رهدلا ىدم |

 كتبا زيزعلا دلاولا اما كل

 ائيدا



 6غ

 ةثلاثلا ةلاسرلا

 زيزعلا يبا

 اك لكسملا نم .ةمجار حاصلا اذه يفا تنك انيب
 ظ صال اعلا ةرركاب ميدقتب لافتحالا دهاشاو دجسال ترهذ

 ىدلو ةلباقملا ةرخصلاب ةطيح ةديدع ةيئبا ىلا ةتافتلا ىنم

 اسباع ةتيأر دقو ٠ اينوطنا جرب اهنا يل ليق امنع لاّرسلا
 00000 دال ندم هتانرشلا ىلاعا نمو لكلا حد يف
 ةيخيرات ثداوح يل يورت البق كتع.س يننا ذاو ٠ ةينامورلا

 ةّدلب هيف سرفتا تنقو ناشلا عيفرلا حرصلا اذه نع
 ةجاربا اما ١ يناجي ًانقاو كروصتا ىلُمأت ةدم تنكو ناعماو
 نيح 50-5 ةيقاب يبف ةيواز 0 امنم لك معاقل ةعبرالا

 هحو يف ه:ع تدذف 0 ايراح أمم يلامشلا قضت

 نآلا ةنئكتلاو «ةدحاو ديب يا) عطقا تناو نامورلا
 نم مهقاوبا تاوصا جرح نيذلا نامورأ| ركاسعب نوحشم
 | تحبصا دوو ملّسروا ناككس عيمج ناذا يف نرثو هراوسا



 خو

 نامورلا ةطالس بسب ةرطخ ةرفثم كلانه قيرطلا
 - 4 0 7 ٠

 انيبو 58 ةملاع مك ملف انا اما ٠ ليسلا ءاثماب موس رح و

 يدع ىوس قدحصم ايل دئهاتلا هذه فوطا اموي 0

 باب نم نيحراخ ايرتقا دق نيمنامور نييدن# اذأ يكبلا

 يىدحو يسفن ترصميا لي ةعلقلا ىلا امقيرط ْي ةئيدملا

 'قيرطلا يف يتمدقت لكيهلا نم ارعم تعجر يتلا ةعامملا نال

 0 ةع رسل امهزاتحا نأ طريضب يعانق تا

 داقنلا لع ضمفو قريسم ُْ ينط رثعا اممم ردحاوب

 يلاثاب اذاو برها ىلا تناكراو هدي يف ةتكرتف يققاعا

 يف نيدلا نم كلم ل كلذو يرارف نود لاحو يننقوا

 حارصو يحايص م عامس دى:ءعكتطلا 3 اويرغإ دقوةعاقلا
0 

 ةئم دئاق باش لبقا مبنم يفوخو يقدس مظعم يف انا انيبو
 ؛يوحن ادعو ردعب نع مهب خرصف ةعلقلا نم الزان هداوج ىلع

 ؛اسييلع مهتل ينلا مهتايدعت باخ نم يذاقنا ىلا ًاعرسم
 اهلسراو نيد دنا كئيذ قثداف مهسوف و ةبعاللا رمخْلا ةروس

 نع ارذكعم ةرامع كلا ينبطاخ مث * ةعلقلا ىلا زجالا تحب

 فاؤس ماب اننكعلو هلاجر نم اهتيقل يللا ةلماعملا ةنودخ

 ةلاسشو هقالخا مرك و ةتناسبا ينتق ”قاشف اهئم داب نواَماعَت

 يكلو ٠ نيرشلاو ةيناثلا ]و دوام نت ط0 ءاهسفن

 ل و مدارج نع لجرت .مالسب ةثيدلملا ىلا يعوجد نمأب
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 اكل ققحاو ..نانعلاب ادئاق ىناجب ريسي رهو ةتيطتماف لآ

 كقلوأ لان اله رت 0 داب ةنا زيزعلا يبا ١

 نم تدحو دقو ٠ قحملا مثءازج فالبحالا نودسلا

 يموق *انبا نيب هلثم دجا م اقنطل اذينا الجر نأ“ ورا

 1 هنعشو مدالد يف ةلقلإ ل نأ كر ءاجالوا

 يشي وهو هنا تنك يفا ظحلو يلارطضا ءانثا يف ينآد
 يف انتطم حرص مالك قيرطلا ىلع يندداي ا ينال

 اهداوق ةعاجّسو الاجر ةمكسحو اهتايتف نسحو هدالب حدم

 املو ٠ ضرالا' لك لع ذو>:ملا اباطلسو اهدحنو اهتوقوا

 نال يبلق ناعا نم تدبنت ةريخالا ةتاياك يعمسم تقرط |

 ضرالا لك ىلع طلستي نا :يغشي تاوبثلا بسح أدر

 نا اح ةطلس مامز ىلع نوذياق نامورلا ءالورف كلذل 1

 حمس فيك 7 زيرعلا يلا اب اذه فيكتف ٠ انيعشا نوكت

 اعرش وه يذلا ناطوصلاب ةرباربلا كئلوال مظعلا هلالا هوهب

 تقح اهتانثم ءوملا ف ةرمازا اذوبن طنش نم دِسالا تاريم

 هللا ءادعا ءالوه نا كي يعش هلذم ةتركاذ ماصرولا

 ه4 كيفما“ ضرإلا نوح ممل ةدذاكلا دال ني دح | |
| 
 هبا ٠ نم انإ كارلا ةقلا اننومصتعيو ظ

 نال تعور مقالا كدعد س وماع ىلع اهثيفلا 1

 ةطلس نع ةثداحملا ىلا !يعيبط اننّرج اهركذ قباسلا يتثداح |
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 مح م لضافلا دئاقلا كلاذ نا ربظو ضرالا ىلع نامورلا

 نامورلا داوق دا هنا يل لاق يذلا سوماع دنع ا
 ىنرذح 5 هنئم كلذ عامسا 0 دقو ةئردملا ف نيدوبشملا

 ةنوشك ضرعتلاو ةيناث ةرم ناكحملا كلاذ ىلا باهذلا نم

 ليبسلا ةحار نيردكتملا تامر
 قرط قىتح انه ىلا ةلاسرلا هذه ةباتك يف تيبتنا امو

 داثعم ريغ بغس ُثودح ىلع لد مظع جيجض توص 2

 عراشلا ىلع ةنم ل ىذلا ا نم تراظنف جراخلا ف

 معفا ةنكل ةياغلل رثّؤم رظنم ىلع يائيع تعقوف مادقالل

 هسبب م ميظع ب تك ا نع رفسإ ناك ةنال الجخ يبق

 | نكي ملف : ةمهدملا تامكرملاو قاوبالاو ةينامورلا مالعالا

 فلا 0 كلذ نم ا وا لبا ١ 0 بكوم

 ادداد كلملا وا ناملس مايا يف 2 ملَسروا عراوشا اهم م 11

 هك ر 2 ًايكار مده يذلا ينامورأا ىلاولا تك لك وم ناك لب

 ل سلاج 6 ناسرفلا ْنَ<“ ةقرف ةمدقتت ةسهدم ةيسر>

 صضيب سارفا 0 1 بهذلاب ةزرطم قرزالا ديرجلا نم دال

 نم ةقرف ةعسبو شيرااب ة ةلئرم امسوؤرو ةضف 0 امملعو

 اىذلا سطاليب مم دعم يو سدا ىو“ ءأي نامشلا ناسرفلا

 نع م ُْش هيلع ةرهاظ ةرامالاو ةدامسلا تامالع تا



 مل

 يلظعلا دئاقلا كلذ ترظن مث ٠ يخارتلاو ةلاطبلا مسج نم
 وحن هرظن لاما.دقو نييدنهلا كنيذ نم يلهقنا يذلا
 ىفنار ةنكل ءارولا ىلا ةئم تدحف ةنقاو تنك ثيح كاشلا

 لججاب .لحتم باش هنا يل اي ًاقحو ٠ يناّيحو تيداوت البق
 ردقت ةءاثعلا نا / وأد يدوب نورك نآب ربدحو تافصلا

 بوحوب ساو. 6-00 تنكتف ةيناث ةرم هب عاتجالا يل

 ىملا هلل دمعتلاو هيد كرت

 حيام نوللا رمسا ع وهف يللاولا هيور 2 و

 نم هنا ىلع هتئيه نم لَدتسيو ادج نيمس ةنكل رظنملا

 شلل فامكم "لكم 55 هنا تملع دقو رمخلا 00

 روطاربما عم ةصاخلا هتقادصو تاذلملاو يهالملا يف 2
 هنا ىلع ٠ يصنملا اذه ىلع لوصحلا هل تدهم نامورلا

 اًريكسو الطب انيلاو نوكتي نا انل ريف مالا ناك فيك
 ببس .ناك .يذلا «فلس لدم ًالاظو ًايساق نوكتي نا نم

 يف ةنع كتربخا يذلا انوي يلا مظءلا لجرلا كلذ لتق

 ةقباسلا يتااسر
 بهاذي سيلف٠كل ةاوقا نا مورا أيش ينرك ذي اذهو

 باسإ موي كعب مدي ديازتملا جايهلا نع كتدفا ينا كلاب نم

 ًايدوبم ريصي ُهلعجا ىا )١(
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 ثثرح نم ةهتامحو اجيرا ةرب يف زركتي ديدج ين روبظا

 جر 2 ةثالد ديس“ ايليا ةايحك دهرزلاو 2

 2 و ارو هوعوس مرعي و ةنيدملا ع نم ةكددع ريهامج هيلا

 نع نناكو ٠ مثاياط# نيفرتعم 1 اودمثعاو ندرالا يداو

 نم 1 0 ام: كتمت قىذلا ميرم بسن ائحوي 0

 نالا لوي وهو ىمالا ققحتيل ىهذ ةيربلا نم اوعجر نيذلا ظ
 ةيناث ةرم ليئارسا دقتفا دق هللا نا يرسلا ءاجرلا ءلم

 قرشي ةبحو اندعاش هعوحر يو ٠ ةيلاخألا ين انل لسراو

 ةباكلاب ايشغم ناك البق هرظنم ناف داتعم زيغ شاعتنا ءايضب
 ةيف تددحت ةوق,_لامآ زاونإلا هان تمطس دقف نآلا اما

 اك ناكف يبلا كلذل هترايز أبن ائيلع ّصق دقو ًاثيدح
 ١ -_ َقَأ

 ةيداوونوردق رم تربعو ةبا وبلا نم ت>رخ ام دعب »

 نوتيزلا لبج بناج ىلع قيرطلا ردحنم يف ديفغ عمجب تنل
 دالواو ءاسنو لاجر نم ًافاَوم ناك عمجلا اذهو يبوتملا

 يف انيعش ةداعك نورفاسي مثو مهلالس يف ريثك داز مبعمو
 مهنا تدلع ميهلا ىلوصو ينو ٠ حصفلا ديس ىلا دوعصلا

 يبنلا كاذ اوعمسي نا نيدصاق ةيربلا وحن نيمجتم اوناك
 حبصاو * ةكتسمالا لك ىلا ةتربش تعاذ يذلا عظعلا
 ةنئبك ءالوه نيب ناكو ٠ ةئسلالاو هاوفالا ءلم 0
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 نو 0 نوريثك و نويئيساو نويسدرفو نويقودصو ةاضقو'

 تارسدع حبصا !مسفن ةيدوبيلا يف ةنال مهل ناعا ال نمم ىتح
 نع هوبي عطقنا ام دعب ملاب نوئمُوي ال نيذلا نم رفولا

 ! ءلكيه يف لواطا

 1 و اعرسم اكاد ينوكل عمجلا اذه تزتجا مث»

 [| مث نمو ليلا ةق تغلب ىت> ًائيطب ا ريس نوريسي ةاشم
 اركا كتف ةلييدلا ىلع عادولا 5 ةرظن قال ارولا ىلا عرفتلا

 يار سل هلاوز ىلع 85 تقساو ل ميلسروا دحم لك

 مث ٠ امتوق طاطحناب لب ةيماسو ةميظع لازت ال نال اما
 00 ال1 ترك ىدمت_نامورلا تاويل تاوصا :ينذا تقرطا
 علل 32 كولملاو ةن ىلاو ءاكيألا نفادم ثدح

 1 معرف تناك ىلا ىدص عج ) ءادصالا لكما ا

 م 1 يم برقلاب ناكو ٠ هللا توص عاشت

1 

 ندع ةئ>ح همف مضي نا ناملس لواح ىذلا | ليما ناةسملا

1 

 2 ةدرخ هيساممو ةمدبتم هناردجم اذاو هيلا تر ,ظنف ةيناث

 ؤ
 3 م اهناك كلائه ةلخو كانه ةنوتيزو انه ةمين ىوس هيفا

 ىل#و ٠ تائنللا ةجب. تناك ائبه ةناب نيرباعلا اك الإ

 نا ةفاخغ نيزح طق اهنم ندي مل يتلا ٠ تارسملاو حارفالا
 تفقو يتلاو فراخزلاو شرقنلاب ةنيزملا اهضرا عومدلا تا

 قو انئئارعُش دحا هب اهغصو ارم اذهو.هافرلاو معئتلا ىلع
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 |ىت 'شاحيرالاو رانقالا نم ابيض ةتلهاش ان لإ | اا 0
 / لحمي اهنم عومدلاو ءاكتبلا ناكسبي هبشنا مويلا تحبصا اهنا
 انازحالا لما اهملا وعدت أمم ين 5 جابتبالاو حرفلا

 ' نيدورسملاب بحرب تناك كام لعد * ٠ ءاككرلا ىلا أممف اوعطقيل

 اهالظ تحت ىنألا 0 ومشغيأ |

 | نم نيرثك هيف ثتدحو اقدنف كح نا تنم امو » ظ

 موثم مظعالا داو هسل أي تفرغ دقو احن را ندصأاق ةلايخلا

 لبد :- نم 0 مهنا تدىاع لا ضد دعت

 ىلا قانخالاو ةمغرلا ل يشم دأعتشم ةمارلا ند فيرشسو

 1 اوناكف نودرخالا أما انحوب وعدملا ى لا اذه قد

 1 ةرادقلا ةناعأ معلا ةملم ٠ ءاوهاب 9 اله ىلا

 يذلا بيرغلا صخشلا ىلع جّرفتلا ةباغا ضعبلاو هزنتلا ةباغل ظ

 فس وب 3 راسم يلو ٠ مدوبظ ماب ةدوبملا لك

 انثحبو هدهاشن انئثح يذلا اذه ن ء ثيدحلا انيذا# يمارللا

 ةلاسإل ان ناك قيفد نايل 8 ةلوعنملا ةاعاشألا يف

 | بتكلا سرد يف نيقمعتملا نم ناك ذا هنال ىنلا ادهاأ

 الجا لايناد امرض ينلا 0 د نا يل لاق ةسدقملا
 | له كاذ ذا امأف. 0 تاك شوا اننيم * حملا

 كلغ اكلم 550 نيك ملا ادم

 5 دل 2 3

 ء



 هر

 دواج ًاسبال ةيربلا ىلا ِقَأِي " ضرالا يصاقا ىلا رحبلا نم
 اسم وه يلا اذه نوكي قثب ال ةناب .ينباجاف ”شوحولا

 ةلائه .لفاخت انلكو لكيملا لخدي أ انيح حلا نال

 هتدهاش انجرخ يذلا يبنلا اذه نوكتي نا لمأي ةنكل
 يعم الماح ت هك اككلو يحالا٠ ة هلع ادت يذلا أمسم قباس

 20 زازأك 06 هعبتما تعالبألا يك ءايسنالا باثتك

 نا لامهذنالاو بجعلا كاع تيأرف لايناد 5 ةومل تحتف

 لي ءابثنالا كشوا لع ةناك :ظقف اعونمسا وعملا نيل
 0ةارورملا تنرإف فك أضدا ًاموي نوعستلاو ناتثملاو نال

 انارتعاو ىنلا اذه ءيجم دنع كلذ قافتا نم انالك انشهدناف
 ا رت !نالامآ انيق كلذ انخاءدقو +قزكلاو:حررتلا
 اهب قطنلا

 ةداقلا نار نوب يل لاق اينع تيب زاتخم نحن ايفو »

 نم ناكو٠ اسم ىباس هنا ةينالع دبشي ُهنا نولوقي هوعمس
 ضرالا ىلا داع دق ُةسفن ايليا ةنا هوأر نيذلا ةلبملا يأر
 سيلو ءامسلا نم لزن دقو خودخا هنا نومهذي نورخآلا انيب

 قارطاب نيد اًءلز امو ٠ نيلمقب انعشا :ةنا.نودقتعي نذلا
 ريخلا ةفرعم ةرجش نا لاقي 2 انربع ىت* ثردحلا اذه

 يفو ٠ برقعي اهأر يتلا هلعلا اذك و دعق تناك رشا

 نودعصيب فوس ةمادقلا دعب نيطاصلا نا نيريثكلا داقتعا ظ



 كثب

 اسس

 يأر يف هللا شرع نال ةشلاثلا ءامسلا ىلا ناكملا كلذ نم
 ماع ةقوف“تودتم ةودملاب

 ةدبردع تاعامج ه.ف انرتحا لدوط مهول راس د.ءعرو 0(

 نيريثك ائيقلو يذلا ةدهاشم ىلا نيعرسم ةراشك ريهامجو

 هنوقو هتميكحو هتحاصق نع ةبيدرغ ء ءاششا نووري نيعحار

 تودج ةرومعم ينبف ةنيدملا هذغ اما ٠ ارا لماقم انثح

 اانقاس دقو ٠ ءاثثلا يف ةالولا ماقم ابنال م,ءالقو نامورلا

 اما هارضخلا ةجورم حولت ضفخن. يف اقر ىلا رظنلا
 انقج داك اضانقنا انسوفن نع ء.ججرف دقو درمز عه زخحخ

 ' ءامال ةرفقم اناضهو ٠ ءادرح لال انقيرط يل عطفن نحنو

 0 ةئيدملا ىلا انئيحم يفو ٠ الك الو ايف

 اجيرا ءائب ددج يذلا ليا نصح لالطاب انررم لاملا وحنا

 شيج هيف لزان يذلا لحل نيميلا ىلاو كولملا مايا يف

 اما ٠ اًريسا ايقدص كلملا ذخأو مهبلغو انءابآ نيينادنكتلا
 م مالسلا ناك ل ةحارلاب مست 1: 1 4 نالا

 تفصن ةفاسم ىلع لامشلا ىلاو ٠ الثا 1 هات حدإبي

 يذلا نيمكحلا لتو ياع تابارخ ىلع فسوي يناد خسرف

 انثج الو ٠ اهومرحو ةئيدملا ىلع عوشي لاجر جرخ نم
 نلا ةثملا املوح راد موي ركذتا نا الا ينمسي مل ةنيدملا

 ةيربلا يف ةئس نيمعبرا اهوسبل الامن نيذتح يئاوتلا
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 ضرالا هل ا عوني الود نم ثورودي 5

 را را كرر 3 م عبس ةنتاه هللا 0

5
 

 ةئيدملا
 ةطقاش

 اهرابغي ءاننلا علل دقو.
0 رمل يذلا

0

 

 ءاالا كيتاه وج يف دقعناو ٠ ابانق نييليئارسالا سور

 |ءذه نع فالتخالا لك نات ناك عقاولا نا 0 ٠ ابحسأ|

 0 لستم دش تناك رسقلا نإف فررصتلا رظانملا
 امقارمو ةينامورلا ةئيدملا جاربا نا ةيمهذلا اتعسا لسرت |

 أ ىلع سفنلا تع ارظنم سكت 22و اهداوساو

 ال ءافصلا مظعم ْي قرزالا ل ناكو لاهذنالاو بجعلا

 ,ةنيدلاب ط طيحملا يداولاو مويا نم ةرودك لقا ة ةبوشي

 ءارمإب "ليكم ناك برلا لاو تاوصاب هثادصا ع نع ًاضرعأ

 0 اساط تاعام هيف وفعلا مماديسو دانا

 ماعلا ىلا تاجراخ . نك يتاوللا تايتفلا نم بكوميؤأ

 |راهزالاب نوةيرط نس رعب جلتلاك صعب ى الع تاحشسومم

 تائب دنع ناك مويلا كلذ نال ة ةيحس ةشد منار ندشتنوا

 ااهربق نري نجرخف حاتفي ةئبا ظح ةسامتل اًراكذت احنا |
 انفو حاتفي اهنكس يلا ةئيدملا هذه يف ةنوفدم تناك اهنال

 امنه ىلا اهدسج لثن دقو ةافصملا ىلا لقتنا املمق اليوط
 0 ا ا ا ل رس ل ا ا

 أ ب و دوج جب درج جر ب ا اجيت 1 171/517 17101 اك اب لة! ت77



 ظ اهئابآ داسجا عم نفديل
 ١ تيلطو ف اور ”ىدعج انضرتعا ةنيدملا باب انغلب الو »

 لك ىلع بورشلا مسرلا يداوتو رْفسلا زارخ نر اا |

 ظ ١ حامصلا ق1 01 جرخلو ةلمللا كلك كك انلخد مث ُُ .رفاسم

 | « دمعدو رجا ينلا ناك ثءح من ىلا

 يتااسر كل متحا 52 ريرقت نم دخلا اذه دنعو

 ا ديرع هل نيغصم انعيمج انك دقو زيزعلا يدلاو

 انا :انعءامم ىلع هيف درسي ناك يذلا بواسالا نسحي

 تامطسل مائيغو ةسايكلا ءاع 4 ةمجو ناكف 2

 كلل ةارطتم لك ةيقمسوم اك نري ةتوصو ةحالملا روني

 ةممل ىلا درعا ةيثالا يتلاسر يفو ٠ حالدلاو قتلاو ةقرلاو

 ايلا هر امشا هماقا دعي ىل نا ذا هثيدح

 ليلكا زيزعلا دلاولا اهيا كلمشت ليئارسا هلا ةكربو

 انيدا

 5 مزةحاك ةحتشتدالا هتافص ٌندسححو هلئامش 0 نع



 صب سب حاس سس خمس

 1 هدا وتو هح ج2جج- 1 جكوج لح 5 انقل: لا 0120: فال هات تاب وات شتلات كك ننتج طن طم طال و دما خرا كاوا ونت هيج يو جوج اح مصنعا اطفال 3272 تططو اند وهج سد نكح رتج متت عت عج عمت

 هلا هلال

 يوبالا كسرط مويلا تذخا هيلع ديز٠ ال رورسسب

 ىلع هلاتْثاو كتتحص نع هبارعال اجاهتبا يباق معفا يذلا
 6 هلمضتو ينيع ترقو ين هب تباط 0

 دقلو قنعل ةدالقو ا الياكا ديالل املعجا يتلا كتبحم

 || هءاغلل 0 ا ينابرلا ةافو 0 ع

 هلا دمحاو جاتح ريغ كنور عم كنزال كيلا هتفيظو ةلاحاب

 انا كلام ىلع حضاو لئلد اذبك اباتناف امدئاغ ىلا

 اي فوخلا كلخادي الو ٠ يلام ورأا ىلا ولا ثيع يف 0

 ىلاميا كرئاو ةديدج ميامي 2 ينأ 5 مح نم زيرعلا يلا |

 ظ
 ظ
 ظ
 زيزعلا يلا ؤ

1ْ 

ْ 
| 
 د

 ٠

 ؤ

 ةزرحتمو كتءكح تاررشمب ةدشتر» يناف يليئارسالا

 دقو ٠ ةسدقملا ضرالا نع ثحبلا ىلع يمادقإ يف ةباغللا

 ل كلتا ىدقاو كحضصت لع فوتولا درحمل كيلا تدتك

 شيتفتلا لخادم لب اهيف باترا اياضق اهنأك يلئاسم ىلا رظنتا



0 
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 3 رثعا 00 0 لت 9 هاف هما ااا 0

 ةفكحملا رومالا أمس الو ملسروا ف ئه ءامسالا ع نع يب ْ

 لكيم لا يف ةعورسشملا سوقطلاو ةدابلا

 تأذن مايا كعب لإ ك0 ال يي !| ةقداسلا يتلاسر يف

 عمر رظنيل ندرالا ىلا برم بسن انحوي رفس ةصق كا

 ايدبأ وا مكتحا نا ديرا ُتساو كائه ربظ يذلا ينلا

 كل طسبا نا زيزعلا يلا اب يىدارم اما عوضوملا اذه يف 1

 ١ نكمي يتلا قئاقملا ىلا اًداشرا كتمكتسح نم ةدمتسم عقاولا

 |مرعلا كناتك يف .ترثع دقو ٠تاعوشلا هذه نم أ اهواثت

 | كلوق يدو الإ اناعاو 2 يتدازو هناعلل ينثر مس بأ ىلع

 تيب 3 ىسموم سيماون ةحص ىلع فوخ الف يتنبا ني

 (اترعاف مهئاحتماو سائلا ثحب نم ءاسيينالا لاوقأ وا هللا

 | ةدابع ىث هع الو نيالا قمتسو قلا ىلع ةسسوم

 -- يحمس ميس

 | نوع نيشسشفنو نيكحمت تناو ٌٍكيلع 80 أشتهت ليئارعسا

 نا يغدي : هلا اهعيمج ابا ىرك ذك نأ ةسدقملا ءاشالا

 || ىلع ل ل ماركالاو عاضتالا ءلمع صحفت

 أباتَا - تسلو اممنو اذبخ |مماتا موي ىلع فرقولا ةيغب تاودلا

 اببلا نيدشرت كنمب يف ةءانلا هذه'تصلغا َّنأ كن يف
 9 ثني لع تعصف كذع ديب ىلا كلذ ١ قف نم ةمكجم

00 
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 | انا ى هلا تاكا يذلا ينلا اذه نأش يف مكحلا
 ه+يلع لد يذلا تقولا ءلم بارتقا نم بجعا ال يلا ىلع

 ام امس ال هبارتئاب يضقت اهب تمملا يتلا ثداوحلا نال ءايعشا |

 ةينامورلا ةداسلا نعو نيي'ددلا ىخارتلاو روتفلا نع هتركذأ
 ال11 بدلا تلعن قعو نويبص لج لع ةيدثلا
 ١ ةلازخ ؛لصالف * ذو, ةكلم لك يف ناموزلا ناطلسا

 نود امشي دوعوملا اسم نع تازيثلا ماا لجإل يدلوا
 روبظو بوقعي بكوك عولط رح عوضتنلو ! لدلاو
 ةبيضقو نويهص لبج ىلع ةيسرك تبثي يذلا مالسلا سيئدا
 دوسلو أر ليثارسا 0 همايا يد و بيضق 00

 ملَسروا وحن 3 0 ص ينئيرتو ٠ مالا ىلع

 لا هاساو : لئارم 0 ىرال شعا نا بلظاو ا

 ْ )») 00 مظعلا هولمس لح 'ينيعب

 ظ
 ةلاسبو ًاطاشن يف تحوأ زيزءلا يدلاو اي هذه كلارقاف ظ

 لازنا قست 6 تاوبنلا ماما موي نا كلثم ةقئاو او

 انحوي ةدق كل رغأ أم دعبو ٠ عقوتن ام برقا هلعأو مد

 ه6 ا ىلع علطت يلا كلذ عايسال ندرالا ىلا هبامذ نعا

 اذه نا ىلع ينقفاوتو ٠ ءاجرلاو ةقثلا ديزع نالا ملكتا يللا

 ةدنلا هياكل ءاسنألا تفصاوما نيل 0 ْ



 دلما

 ةمتثت اما ١ مركتلا كباتك يف صوصخلا ىلع مهنم يفرذحت

 ب: ىف احول ةنادح

 جور انمزع يفو قدتقلا انرداغو رجالا 2-0
 اصاغ هدنع عراشلا اندجو هيلا انيتا الف ٠ يقرمثلا باملا نم
 اننةواو يلامورلا سرملا ائيضرتءاف ائلثم جورخلا نيرلاطلاب |

 نوسودياوراصو عمجا ماحدزا دادزا ىت> ةعاس فصذ 1

 * يح نورظتني دبص غورفب نوفقاو لكلاو اضعب مصعب
 يا رزكتلا هكلع رك يذلا ىلاوأملا بايلا سرح طياض

 ٠ ىعيضلا داص ايلبق انيلا نايتالاو هشارف نم ضوونلا
 صخر ءاطباو ,خارت لكتب رطف : محتسا ام 0 لكس
 ان 3 ردسمل 0 قيسن ىتم قل 1 بالا حتف ف سرعلل

 كا مقل ملا 3 9 هيف ب يذلا ا َقَأ يه لد

 د
 ةفانعتو لا ىنغي يكرلا ىلإ ل قام ال ارامثو المل اًءاد

 مبكر ام 6
 ل لا قب تدرفنا باملا غ نم 3 حورخ ىو 0(

 تسي حاصلا ناكو ندرالا 1 نيعرسسم عومشا انزتحاو 0

 - روت ةعيرطلا ه4هسحو كدا يا فرط لق 1

 نع سكي ىدتلاو * ارويحو ا نركلا داّرُف 900

 هتارطقب قلأتت ضرالاو ٠ سومشلا راغص نم اافولا اهئايض

 دمأ ىلع انقيرط تآظو.ساملالا تاتف اهيلع َرثن دق نأك

 إ



 © هه

 يف انبرض ىت> نيتاسبلاو ةرذلا لوت> نيب ريست نيليم|
 يف حرق شحولا رمح نامطق تناك ثيح عساولا لبسلا

 مث لاهذنالاو بيجعلا نويعب ايلا ةصخاش انم وندتف هضرع

 نيسهاذلا ذالا نم انفرع دقو ٠ نالزغلا روفن انع رفنت

 ةمحلا كلت يف ميعم يبتلا نا لهسلا طسو يف مهةيرط انه ءادق

 ندرالا ءىطاش ىلع هانهجو اريخا ائناف كلذك ناكو
 كملعي ىلا ةلفاقلا قيرط ىلع احيرا لباقم ةضاخملا تحن

 ام اريثك يذلا قاشلا ليوطلا قيرطلا كلذ - روشا دالبو

 ||| هاقس يذلا قيرطلا < يدل ىلا نومدتقالا اناا هيف راس

 اناشح وشح نزحلاو هيف انلمأتف 0 ٠

 عجري يكل ةرارجب هللا ىلا انيّلصو اننانجا ؛لم عومدلاو

 ائثج ام دعبو ٠ ائيلع هبضغ نع دومدو همعّش ةيقد دقتفيو

 (أ| ةديفغلا ريهاللا ىلع انلبقا ليلقب ةضاخملا قوف ام ىلا ثدرالا

 فرط ىلع بونملا ون انع ديعب وهو ينلا عاسال ةفقاولا

 ىلع اهنبم ةراجح دومع ائغلب ءاملا ىرج انروبع يفو ٠ ةءدانلا
 3 0 رشع ينثالا دومع هنا" قيفد لاق دقو ٠ هتفاح
 منال ندرالا مثروبعأ 0 نويليئارسالا امآقا

 “ةسباي ضرا يف اوربع
 ترّوصت كاذ ذاو طتف ةعيس ىه اذاو اه:ددعف»

 تعضو ام دم ليئارسا ىلع تأرط يتلا ةديدعلا تابالقنالا
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 ةلسلسو ةاضقلا نم ريثك ددع نيب ةلثلا هذه ائئابآ يديا

 رتاراصتناو ربورحو ريس دعب ريسو كومملا نم ةليوط

 ع 5 5 لح ىلا ولد ر,عوذخو ر تاراسكناو

 ضعب قوف ابضعب ةمكارتملا عومجلا نم ائبرق مث

 لك تناك للجد هيلع تاق ربنلا بنام عفترم لوح

 000 كلر ناذآلا عيمجو * هيلع ةعقاو راظنالا

 يف ثرت تناك يفاصلا بذعلا هتوص ترث نا ىلا 0
 | ناكو ةمالك مهفن ت نا انردقو ةءافكلاب انيرتقا البق انذعءاسم

 ةدايشلاو ومسلا ةراَمأ هيلعو "ئيئالثلا هر زراست ١1

 نم عونصم بوث ةيمابلو هقثع ىلع لسرتسم ليوط هرعشو
 ليست ةتدوصو فتكلا ىلإ ةنايرع ىنميلا هديو لدالا رو

 يف ىرت تنكو ًالايحو ةقر ةملسلار ة.الا ها

 رعضاوت ىلع احضاو اليلد هتغالبو هتحاصف نع اضف همالك

 بعشلا هل ىغصاف ةرارح ربظاو ةريغ سدقاب نورّدم مائتم

 ءايمشالا ةححو حورب مبمملكي ناك نال حايتداو رقوسل

 همالك عوضوم ناكو ةيوبثلا مهلاو_ةا يف امس الو نيمدقالا

 0 اممم

 ٠ كءاب تطقس دقف كهلا برلا ىلا ليئارسم | اي عجرا »

 اع نر ليقو برلا يلا ب امالك كلل

 اناحم كريو كدادترا ي ىئشب يذلا يف ىلاي اذوه٠ 5 انلمقاو
 همعج مم اجا غ0

 عصب تصب



 هى

 01 للا عر يللا لبنا رسال تركن
 ةرجشك ةلاج نوكتيو ةئاصغا دتمتف نائملك ةعورفا

 نونكسي نيذلاو ممالا ءافشل نوكتي هرثو ٠ نوتيزلا |
 وعدي نم لكو دبالا ىلا نوتكتسيو نوعجري هلظ تحن |
 ظ صلخم سيل هنودب ةنال صلخي برلا مساب||
 تاواح يال ىدنلا نم بارتقالا يف اندبج انئاذب دقو» |

 شحوا يذلا لجرلا كلذ خ نم ةدحاو ةملك ينتونت ال نأ |
 دحا قنا اهدئعو مهب ةلهآ ةءربلا لمحو ائاكسس نم ثدملا ِْ

 الئاق 1 هبحو مث هينا ناك ردحاول لاوس ينم نيسرقلا ْ

 | ةصكلا 00 ةباجاف 7 < مالكتلا ادع ئبلا ملكتي ن 1 ظ

 0 ع 7 ةءانما دحل ضرتعي نا ءاشي ال وهو نيسيرقلا |

 سس سس سس سس سس يس ص يييييسيييمسااس

 : 0 4 00 4 7 4 كد '

 برلا موي نال نويبص يف اوفتها يضف قوب نم امك توصبأ||
 . اذوهي يبس ُدرآ هيف يذلا مويلا برتقا دق اذوه ةنال تأ |
 هش يذلا م ويلا برتقاو داصحلا تقو ءاج دقف لجنملا اولا |
 ةلأسف“» ' ملشروا ن م هتوصد قطنئيو ن تويرص نم برلا رأزي ئ

 يذلا انا لا ْ انلمات عب تملأ اون رتودب دحاو ||

 اذ 1 انهلال ًاثيرط اودعا ة هدا يف خراص توص ةنع تك
 ةررط اودعتل .ًانذاتم تلسزأ اغاف انا اما ٠ بيرق بنرلا مدي ظ

 ا 0 ب مالك ىلا ى ءصن هناك ةفذاو ةأرما ةئلأس مم“ <برلا |

 ااا لا ا ا فس و ا



 هيه
 سا

 يي

 قأب يذلا نا ' عاضنالا ٠ اهباجاف ”'ايسم تنا تك
. 

 وه

 || ىلامسو :هءاذح لما نايل ينم ىوقا وه يدعب .

 : نزخملا 01 هممت عمجو ؛ هرديب يتنيسو هدد يف ةعفزو

 ١ ااودخ ٠ اويوت ٠ اوبوت كلذل» ًانطت : الزان هقرحبمف نبتلا اماو

 ٍْ ةرفغأ اودمكعاو اويوت * مكس برلا 7 ويحل ا

 زوو ءادعلإ يذلا مويلأ كلذ ِقَأ هنآ عاياطخ
 اااورذحاف ٠

 ' رج هثبلا لصا لع سافلا تعضو اكل اودي الثل

 ْ 1 رانلا يف قلتو عطقُت م رع عيت الالرعج

 م ١ مالكا اله لوقت نييليثارسالا نح انزأ“ ملعم اي أر يوال

 : دوس:> نم نوريثك كانه ناك ةنال "7 نينرماسلاو ممالل

 24105217 ملا 5

 ْ ةباجاف ارضا قشمد نم تح نينرمأس الا نمو ناجل

 | يعش نال برلا لوقي ملشروا ناذآ يف ٍدانو بهذا 7
 مهسفنال اورفتحاو يلا ءاملا عومشي انأ ىلوك رب 3 0

 ل اذه يف ينلعج دق برلاف ءام طبضت ال ةققشم اًرابآ
 2 ا ل هحو 3 سال م.ازوسر لنل 7 ادومع

 ٠ ضرالا بعشو ةنبكلاو ءاسورلاو اذوهي كولم هجو يف
 كرش اذوه ءىط# مل ليئارسا اي لوقت كلذ لك عمو
 5 دحاو لك يلف ٠ كيوي كدادتداو كِبدوي

 0 تسل دق مكتنال ةبوتلاب قيلت العا عنصيو
 : ١ تت هلم 768 قاف“ ةقدت هت د جت د

 1 يا
1 

 سس سس



 و4

 اوحلصا ! مكباقر ةبالصو مكبولق ةواستب موي لك |

 نيلئاق بذكتلا مالك ىلع اولكتت الو مكتاعا اوحلصا |

 صول ةراغم 3 ا ل م نزلا خمه |
 دقو نهاك ةباجاف !برلا ةهركسم هيف مكح ابذ ثتابو

 ةئيكلا نحل ائّسي مالكلا اذه  ظيغلا جر ص |

 هللا توص ةنأك توصب يلا ةباجاف ٠ 'ًاصوصا انسل نحنف
 لم ١ هغاتسا نم ةدعر انعمج اثتذعا ىخ بروح نما|

 درا يفا * يتيعر منغ نوددبيو نوكتلبي نيذلا ةاءرلل ظ
 زيربالا رّيغت ىهذلا ردك سك مكتاعا رش مكيلع

 فيك قنلا ب بهذلاب نونوزوملا ءامركلا نويبص وثب ديلا

 جلكلا نم قنا ي مش تنب رت ناك ٠ فزخ قيرابا اوبسح

 الرالي هر دما مهماسجاو نبالا نم م ًاضايب رثكأو
 أ دالوا 0 املا دك مهتدوص ا

 اياطخ ىلع نويبصل ليو ! زبخلا نع ًاضوع اذامر يبعش
 اورظناو ميلّسروا عراوش يف اوفوط ! امتئبك بونذو اهئايبنا
 دجوي وا اناسشا نودحل له امتاحاس يف اوشتفو اوفرعاو

 مهناف برلا وه يح اولاق ناو ٠ قالا بلاط لدعلاب لماع
 اب اوغصاو ةئيكلا اهيا اذه اوعمساف ٠ بذكلاب نوفل

 متأطخا , احل 701 ليت ل

 نوششعو نوني مهف ذ ًانيخم ارما ملسروا ءاثيا ع 72 تزل دقو



 كا

 ٠ ةفرعملا مدل أطخا دق يعش ٠ برلا لوقي بيذاكالا
 'كنال يل ًابهاك نآلا نال ا كلذل

 حوتت كدلذل.٠ سعشلا لثم ةنبكتلاف كلا شرا 1
 ' اوفلحا كلذل ٠ نونزمي اهيلع نينكاسلا ععسيمجو ضدالاا

 / نال ضدالا يف اودسفاو اونزاو اوقرساو اواتقاو اوبذكاو

 أ مكلا "”ليو» ضرالا يفهللا ةفرعم الو ةمحر الو قح ا

 ةككلا

 يفاوهذو نييواللا نمانوريلا 0-3 رذئترح »

 ئ

 و معا ممم ل0035 - ٠

 03 الول 0 هب اوعقوي نا نرد اوناكو ميظع مدل

 نا دعبو ٠ قاب ملكت هن | اولاق نيذلا عومللا نم اوفاخلا

 ' يسومان ُهلأس نييداللا باحسنا نع أشن يذلا بنشلا نكس
0 

7 
1 
 أ

 إ
1 

 | خويس مهرب ةطساوب صل الأ ملعم اي 1 نم ىع ا

 م تفتلاف ”ةنبك اويل هتيرذ نم مه نيذلا ليئارسا
 1 لاقو 0 ابنأك نيوادوس نينيعب ينلا

 اة عل م 2 مهرب ان مكسفنا يف توارد

 3 نا مكل لوقا لل هيمدق دنع ىمحلا ىلا ادت

 |نم 1 يهربال اذالوا ةراححلا ه3 نم ميعي نأ رداق

 ا اوعئصاو اوبوت كلذل معربا نم رهف حقاضلا لك

 | نييقودصلاو نييسيرفلا نيب سمذت ثدح انهو*' ةبوتلاب قيلت
 سس سس سس سمسم ساس إ



 6ك

 عّلطا ةناك مهول هرظن لو يبلا اما مالكتلا اذه ببسل

 حوصو مييراق 2 1

 بضغلا نم اوبربت نا كارا نم يعافالا دالوا اي»

 بناجم ًاييقثم يتآلا هيف سلجي يذلا مويلا اذوهف ٠ ينالا
 يتح مكتبواق اولسغا ٠ ةبوتلاب قيلت اداثا اوعئصاف هنوثا

 ءاسنلا ًامطاخم هتوص ىلعاب ىدان مث ٠ ' اوصاخت نا مكنكسمي
 ايا ردا رك ةرحاف نلذام قا نك ىلادألا
 نقطنق ةلطارلا راكسفالا هذه نع نعجرا اذوبب تاشي

 تاهركيملا هده: ءكشع نعزلا ليوعلاو حوالاو حومملاب
 اذ[ مزق نا اذا ٠ برلا نيشخاو ينيع ماما نم

 الطابق دعالاب هركن وبيع 0 هذ نم ةئيزب نانيزت

 نرفزي نويبص تانب توص عمسا ينال نكسفنا نَسَت

 نبمانا لال نفذو ا موي يف نييديا نطسبيو

 ! سيرق تاواملا توكسلم نال نبتف
 اًديعب الا تسلو:بيرق "هلا يا ليئارسا اي غمسا »)

 31 مويلا برتقا ُةنال ىلعلا ةلاسر اوعمسا ٠ برلا لوقي

 ٠ دجوأ جد د ماكو لا ل ا
 اكلم كليبف ب نضع نأ يقاو برلا لوقي تأت مايا

 مويلا ءاج دقو ٠ ضرالا يف الدعو اقح يرجو حجايو
- 0 + 

 |اميقأ نيح انما ليئارسا نكسيو اذوبي صلخي هيف يذلا



 ةال/
 :٠ هز ا تالا 15016306 محيسن نجم جبس رب جسور ب اج ووسام حمم سك تان تلا

 ق ٍِ ٠ مهنم دقني الو 0 و ع ا

 1 ا كرون ءاحكنرف ه0 ىريئثاسا يموق و

 عرفي قحأدا الد تكتسا ال تويبص لحا َن م1 ينام

 زها يموق ٠ دمت حاصمك امصالخو ءامضك اهرب

 ئه اه !ةليلغد ةرشسادللف برلا دخعو كرون ءاج دق هنال

 3 مالا سمادلا ماللظلاو ضرالا هجو يطغت ةملظلا

 6 ا هدححو بدلا ناو ٍكيلع اما ٠ ثايعشا لوقي

 ىعدبو ٍكقارت رضا .ءانض 0 كرون يف ممالا راسمف

 ظ ص أحاثو برلا ديب لاج للكل 0 انرب برلا

 ةلومتم ةنسب ىدانال 3 برلا ديسلا حور . كملا فكي

 ادع ال ليئارس ١اي كراوسا ىلع 3 يماقا ٠ هئيجل

 | مم يذلا ِقَأ ىتح حيرتسا الو أدها الو رابتلاو ليالا

 عاد[ 2 حما يننكمي تعيكإ هب>و 2 0

 0 0 ال فيك ةحرفملا ةلاسرلا ةيدأتو ةراشنلا
 كي 225 ل ل اذ . تك 1 6 توست دعس توج مام... كب وطمس » اد لا يي لا ل ا ا لذ هدا 7,

 دج تصمم تعملي 47-0 يس همعسو لس هسادصعم + 32 د ديحام جدنم يح سمسم وصسسووب صولا يسع -تمصمومحم ةمفتم ها

9 3 6 5 

5 

532 
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 و
 م ميلا بوس يديالا ىلع ةئائي لمحو كيعد نم 0 يأ - هج مدعم ىتسسمسجب» ++ هوو دعب صم ص حصا

 ا أ هل او م هورطتل 0 مودل ىلا ماياكو باحسك نوريطي

 ا | ملعي ٠١ ةنومدخم كواملاو ةتعيرش رئازللا رظتنتو نيدحاس

 بوعد زبزع كيدافو ٍكصاخم برلا انا يلا 0_8

 هو هثرحا أمه أ ٍكصلخ ادويف ١ تويبص ةعبال اولوق
 20مل قل 17 نش 17ج

 تس سو دودج مدح ويس سد تام ممم جس سس وسم

 "79 قلق د 127 و177

 دس هع

 نوديعدلا ةعمس ىتح ةتوص ًاعفار ىدان مث 2 ' ةمادق هازجو



 6ه م

 ةعم سيل يذلاو هايملا ىلا اومله ًاييمج شاطعلا اا“ الئاق
 نع الو ٠ ةضف الب اورتسا اومله اواكو اورتشسا اولاعت ةضف

 احل أوعمسأ هيلا اوملهو مكتناذا اوايما ل ثءأو ارح

 كا اوذكاو لدعلا اورجاو قا اوظفحا اومجرا مكتسوفنا|

 نكحاس عفترملا يلعلا لاق اذكته ةنال قحسنم رسلق لك

 نكحسا سدقملا عفترملا عضوملا يف ٠ ةمسا سودقلا ديالا

 بيرقلاو ديعملل مالس.مالسح و رلا عضاوتملاو قحسنملا عمو

 ا 1 3
 !ٍ برلا لاق

 ايضأفا نم حبست اولءحا٠٠ ديد غل برلل ا 2

 | اهرشانو تاو ا برلا لوقي ادكصه ةنإال ضرالا

 'ةرتك اسلاو ةمسف ابيلع كَمشْلا ىطعم اناتنو نضرالا ساب

 ترس يذلا يراتخم ا يذلا يدبع اذوه٠ م 6

 ةبصق * ممالل قطا جرخيف ا

 | اطاخ لوقيو ٠ ىطي ال ةدماخ ةليتفو فصقي ال ةضوضرم

 | كظفحاو كديب 3 ربلاب كتوعد دق برلا انا - ٌهدمحو

 يمعلا نويع حتتفتل ممالل اونو بعشال ادع كلعجاو

 يف نيسلالا نجسلا تيب نم نيدوسأملا سبخلا نم جرخنل
 ٠ رخأل هيطعأ ال يدجو يمسا اذه برلا انا ٠ ةملظلا
 || ٠ ضرالا كاوام لك نم ىلعا يل اركب ةتلعج كلذ عمو

 | لك وثحت هل نال ضرالا يصاقا عيمج اي اوصلخاو هيلا اوتئثلا

 غط05000707
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 22 دوزللا بر ائيداف ناسل لك فاي ةيكر

 | ظ لفار
 000 ٌقح مداَقو مراعي هب ملكت اذه لك »

 اذه ةزارك ةبارغ ل مهتراكفا تراحو نيعماسلا بول

 ا يلاطم ىلا لع ميلك لك تتار لا
 ق1 تروصتقف انا اما سمشلا ءايض نم حضوا ءايبنالا

 نم يننلا غرف الو ٠ الابقم اًيسم ىداو تفثلا نا ىوس "يلع

 ملفت عرولاو ةيشخلا ديزب نيتكاس عيبجلا فقو ومالك
 (نوديح ركاذت هللا نا تفرعو نالا هه لال خر يق

 امل قبسي م ةملطعو رثجع ضرالا ىلع هتايآ نلعي نا 00

 0 الا عومجلا نع يبنلا ضرعا مث ٠ ريظن

 ةملق ربطرو ةاناظعت ةرقل لجال دمتعي نا ديري نم 0

 ل يطاش ىلا ينءبتيلف هللا سودق ءىحمل اتادعتسا

 افدك لك رططا دن موا انا ثدكو فول ةعاطن

 يديب كسم نيمح رورسلا 2 يلحاد يف ترعسو

 هئككس لجال قيرطلا ' هاو تأ يذلاب نموأ له يناأسو

 ان رعد ةمدلع امر ذح يتلا ةيدومعملا ةطساوب يبلق يف

 اودمتعا نيذلا ددع وكن و هدورظ نيح هولي ةفرعأ

 اوفرتعا مبلك و فلا نم لقا*ندرالا يل مويلا كلذ يف ةنم

 ناكو٠ آلا لوبجملا كلذ ةطساوب ًاثارفغ اوملطو متاياطخي



٠ 

 || يلامور ايرطعو نويسومانو نويقودصو نويسدرف يب
 لاق لب دمتعي ملف يمارلا فسوي اماو * مايالا يف مدقتم

 لبق قيقدت رثكاب ةيرغلا ةلاسرلا هذه صخ موري هنا

 ظ ارب
 ينل عجرو ريهامج 357 فرسدنا ةيدومعملا دعبو »

 | يرب لسعو دارج هل مدقق ءاسملا ىسما دق ناكو ةيربلا ىلا

 ةرملا هذه هظعو يفو ٠ اديفغ امج ىطاخو داع دل

 يف امنع ملكت يتلا تاوبنلا تاقاح لاضتا ءالجن حضوا

 ىلع نايبلا ديرع علطا نا ىيفردق انكيهو ايس حايبصلا

 < لا | ةيبط

 أ هيلع قلعا نا نودي زيرعلا يلا اب يمالك متخا انهو 1

 قا دف راطتنالا لماع هنأ لوقا اها ةظيحام حا
 كتنيا اسم هيج بارتقا ,فولا عم ةعقوتم يللاو

 ايدا

 مس دج حج سس مس صح وي حصح حس حس

00642 420 
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 1س ا آذآ

 ةسماخلا لال ١

 زيرعلا ىلا

- 
- 

 نم ةعرف 1 4 0 3 0

 ب ا تحصا يتلا كتارا هلاته 8 8ك

 ثيدحلا ةلمكت نع كسما نا ينعسي ال اذلو ماعلا ليئارسا

 اعو ندرالا ْ يملالا ينال ير م باسل نحوي ةدانزب قاعتملا

 ىلع ينالمحو ًاقيمع اريثأت يراكفا يف تثدحا هتايلك نا

 كر كلعدأ نا يف ا هلأ نم يبلا امه ةوعد قيدصت

 داس ان 6 4 ماملالاو ىلربخا أم لك ىلع عالطالا ف 2

 ِق مظع كلاردا كنك مد يلاراو يراككفا ىلع

 ةكعممسم اعاد ىلا زرعلا ىدلاو 0 قدحو ' هي أم ةيمضشاو

 اذا .غصأف كملعو كتمكمي ءايشالا لك يف داشرتسالل

 لاق ٠ باشلا اذه ةصق ةمتت ىلا كملح لضنب

 2 رثك ١ دمعو ةيناثلا هتظعوم نم يلا غرف ام دعبو)»
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 : ىلا مبلسرا ةيفاصلا ندرالا هايم يف صخش يئثم ع

 مهتلمح هعايسال مهنبلت ةدش نال ًاماعط اوعاتنيو اوندنل

 مهنم 0006 مبعم حاز نودب روضخحلا ىلع مرنم لياقلا

 [| ائيف رب 0 06 ا و ماسلا ل

 ىلع نيئكوتم بشلا مبالج خويش لاجر ىلا رظنلا ةياغللا
 هتلاسرب نوقثاو مناك ةمادق مهسوؤد نوني مهيصعا

 || مبكر ابي .يكحا الافطا هيلا ّنمدق اضيا تابمالاو ةيمالا

 || ةبوتلاو ةبحملا عومدب هيمدق دنع اوُثِج تايثفلاو نايتفلاو

 || ىلع اهلا كولا لاك ارت ةلح 13 موف ىه اما

 ! يف عافوم نسحا عمضقو لد دح مالكي مبك دابو ضرالا

 : ا هل رم 3 اهرولق ىلا ا ا

ابا الئاق رورسلا ةيشخو
“لا ليج مساب ككر

 »« : 

« تاركا هذه ىنعم ام » مائهالا ديرب ميرم تلأسف 3
 

 اهائعم كردي مل هنا اهنيطخ 0

 ادع ام رخآلا دعب اًذحاو عومللا فرصنا اًريخا »
 ا فسويو انا اما ٠ ربثلا فافض ىلع راجسالا تحن اولزن نيليلق |

 أ| هيلا رظنن ينلا برقب نيسلاج اندحو ًاميرقت ائيقبف يما رلا
 | ىلع كاذ ذا 1 تداكاد ٠ لا هدئنالاو راتمألا ديرمم

 || ىلع ناوحرالا ة ةعمص ةيقلم اك را جاربا٠ ءارو بيغملا كشوا
-- 
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 اهيلع انشا عرقوب ىذلا ندرالا ربو علشروا ني لالتلا

 ا هاتنيضو بهذلا ثتود نك 0 * هناك رد ةهامم 0

 ناصغا لالخ نم ةعاعش ينلا ةببح تباصا مث ٠ درمز نم

 0 نيح ىسوم هحو ةنأك ءانسلا ىمءاب ءاضاف نامر ةرحُّس

 بنك اغيب يدامس لماتب الوغشم رهظو ٠ ءائيس لبج نما
 ٠ ةيلكن نا سحن الو هبجو يف سرفتن نيتكاس نيَققاو'

 ةدش نم هاصع ىلع أكتاو امس انايحو نوح تقثا |

 ا عضب دعبب و هيداملا ةبح ىلا ءىطاش ثلا ىلع راسو سبعنلا

 ] ين مواقي ال كرحمب يل اد يف ترعش ىت> تاوطخ
 ْ هيمدق دنع سوادا < هةااكم ل قوس يل جابف : ا

 || ١ هظعو ىف اهب قطعي ةتممس ىتلا غانا 11 نع لاّبسلاوأ
 أ| لالخ نم ًالالتت اضماغ ةتدجو اهل نا

 || ىلا يلق ايصو حاضيالل يسفن تقاتف يخالا نالعالا راونا

 || ام ينحنيو ةسدقملا بتكللا يل حتفي ةناوأ تدنتو ةفرعملا

 ْ قي را تلق اذلو دودحملا ريغ مهغلا نم اهيف هدتعا |

 || ةميظعلا ءايشالا هذه نع رثكا ُةنم ملعتنو علا

 أ ىلا ًاقاتشم :يريظن فسوي ناك ذاو ' مويلا اهب انمّلك يلا

 || ءانرتأت نا انثمل امو لاخلا يف ينءاطا رومالا هذه يف 0

 |! تباغ دق ذئدنع سمشلا تناكو ةداملا ىلا هقدرط ف

 أ| ءاجرالا كيتاه عطاسلا هئايضب ديني اًردسب رمقلا علطو



 م

 انبرتقاف ئيرخلا هقارشا لام ةدهاشمب هرظن عمم يبنلا فقوفأ
 تاقو ةتثلا ل هنم توند هيلعو ٠ انع لوحتي د ةنما

 نإ لكتنا ها وم ننال حملا علا هللا ين اي 0

 0 0 كيلا ًاقوُد تانج انيملق ناف كعم دكت
 هنال ةيدابلا ىلا كتقفارم مدز حرف ١ لكسب 01 2 ظ

 ا تلف الدو 7 نا ًانسح سيلا

 نع ًاحاضيا انديزت نا كيلا غزت صوصخلا ىلعو 0 ؤ

 لكحن اناجاف ' هئيحب برق نعا انتآنا ىذلا ريدقلا كلذ

 راو ءودله

 ائاو هيربأا نكسا نا 0 ع 4 قيدص اي 2

 هع لو يبذ ٠ طقف يتلاسر نالعا 0 تالا 01

 عمو هللا ءايشا مظعاب ” ب ديدجا ى مسالا أمضرغو ةريضق اممدمو

 ءأ م مأ اماانأ امو امس 2 نا اننحنم تنل ريخالا اناف كلذ

 لحال ينابلطت ايدك اف رابغ ىوس ملاعلل ةذايتا نع يذلا

 ةرخصلا هذه ص ىعم اساحاو ايلاعتف ةفرعملا ىلع ةقرترلا

 اركسسيجاف ىنالأ ل نا ناد_رت اذام (ىكسنم عمسا يلاعدو

 "قيرل درط يف تهذاو هيلع

 توصبو نزح نع ناقشت ةفقرو ةعدب اذه لاق»

 0 ةماما يسفن حرطا لكك ادامتعاو ارح هل يلداز

 ان نوكيل هللا نم راثخم رصخش ةؤر نم 5 ىلال
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 لك انسلف: ًاعاضتاو ةطح رادتلا "م ف 00010
 دنع سوا انل حمسي نا ىلا ةنال ةنم بناج ىلع دحاو

 ناسا انا" ه/ نوثحي متآر نيذلا لاق اى الئاق انخبوو 5
 ثيدحلل ةمسانملا ةباغ يف ناكملاو نامزلا ناكو ' اضيا

 رمقلا صرق ناكو +فارطاب ذخالا ةسها ىلع انك ىلا

 ةئيه سليو ةيلاقتربلا هتعشا لويس ائيلع سكسي + عساولا

 باضخك متاقلا ندرالا ءام ناكو ٠ ًاسدقم اهب ةيحلالا يلا
 نيب جعت ةقيمعلا جمل ايِب انلجرا دنع رسكتتي د مثلا
 ىلع احيرا تربظف ه هققم#ع ىلع اهريرخب انناذآ كنس بنح

 ىوس ابثم ثعشد ال ةنيصح دوس روخص عمتجم امنأك ةراسي

 اهرْتَتَب ةطسعم ةداللا انءيزو اجار ل1
 تر انه ركع 0 فارطالا ع امئالخو شحوم
 ءارحلا ةحئجا ىلع امطقتم اذيلا ليك مايا ىدحا يف دشنم

 ع اهانفاب م سنلا ثدعد رطئس ةرجّش اثم ةبرقم ىلعو

 عماسم ىلا ىت> مدعي اميدب ان :ئثنيف رثولاب دل

 ينلا لاق ٠ رم

 - ميسم تح هيي | يصحو

 عتود اوال ها 20 جهاد صتحمم م 1 مرح صرخت دهس ت52

 م يسم

 : 1 د د اهل 1 همام ' دنع ا ال515 طعاما طك تان[ < سلع: حلو تا شلل دم 3-1-1

 1 نم ا مسسوم هن ساحوجمم مح د جمس سم

2 

 .اشالا لك ا ثبان نا انب لمحيأ » 1
 لردتإ م ةنئاسملا ل ةينغأ نعنلف هلل 3 انلؤح

 دشني ةنبكلا نم | ريظن هل دبعا يسوم ريجش تودب

 طسناو داشنالا يف ةكراشن ائمقف هللا ةقيلخ لك رومزم'



 هب يدصت تكلاو هأمملا هحو ىلع انتاوصا دم لاحلا يف

 5 2 ىطا ا نك ةرواحملا 1 2الااو ةلداعملا فافضلا

 تال اص ًاتوص اثلثم تيطعأ وجلاو لالتلاو راجشالاو
 - لوقن نحو

 هشرع نم امسلا بر اوحبس
 ةكالمأ اي برلل اوحبس

 او 6 انو نياتمناخلاب

 ها حير أب ران ان .ىحمس

 الفلا شءو اي ضرالا عيمجاي
 ارو ريلاو رحبلا | ا

 اعمسعشلاو ضرالا 4| وأنف

 اهةوف بابشو خويشسو

 اعاد اد 1 ميلك

 قترا تاوامسلا قوف هدحب

- 

 ىلاع ف داو محمل

 لال 0 لك

 ءاممضال م لح

 اءامسلا نوف ل تا

0 
 تاض

 باضه
 حبس جلت
 ١ 1 لابج ا

 حانج يذ ' ريط لك

 0 لاو 4

 ا[ لكفو مالا ءو

 14 ام بر مسال

 ظ للرخت ضرال رر | يىلعو



 د

 اريثأتلا نم يف ةثدحا ام اح تمد ام ىدنا تسلو»
 اةقفر ىفو تقولاو ناكملا اذه نق رس

 كالا ٠م قرد يف هذ أك دشنب ناكف يلا اما١ ءلمك

 عيست يف انتكراشم ىلا ءاو_هلا رايطاو حايرلا انوعد امو

 3 ارا داو انترعد ُي ءارها نا يىل ىءارت ىت» يلعلا هلالا

 ظ يسكن يف تاق اهدنعو انتارصاب امقمثح 3 روما اناا

 0 تناكتملا اليك نافل انئمه نوكا نا يل “ ددح

 اانيطاخ قئاقد عضب توكس دعبو ٠ يواعلا سودرفلا
 ” ينم ناديرت اذإف ناةردصلا اننا نا 1 لت الئاق ينلا

 و ةياجاف

 رثكا اعيش مظعلا ينلا اهيا كنتم عمسن نا ديز
 اىتن نإ نكجمب. نك ناس ريدقلا كاس ل ك0

 ظ < كدعب لأي يذلا - 7
 ظ م قوف 0 أ ايكديزاف راك يس ىدنع عمل ١7

 0 1 دلل 2 نايتس موسيلا ينم م

 0 ىلال ًأرقاو متخلا كفا نأ تاوك ا

 أن

0-- 

 م ا طعد فوس (ىكلو سانلا هللا لوسر

 اتا - ىلوط 0 لعد ةّرم ىلوطف الا يدنع و

 اال ىذلا جالا كلذ هجحولا اجو نادعاشت قوس نذإلا

 نا يل مس ناو . طَقف ليعيل نم لإ 0 ْنا ىندكمي



 1م

 ازع قا. ني نيح 0 0 ا لا كلذ نركم الق از الا كلذ نوكر الق رض
 نودعاشي نيذلا عيمج ىلوطف- يذرغ لمكس -انا يذما

1 

 0 نم ةحراذلا ةمخلالا ةمعزلا تانك توعمسلو مدح

 0 ةئلأسف

 1 ةه أ ةوقو ةئ ه هنا يلو ةئيح 0 0(

 ظ « 7 يملالا رظنتمل
 2 سائلا هرمتغيف 4 لاح ال نكلو 1 2

 ظ ”ةالوذخعو اًريتحو عبدو 0

 يالا الو هتونأ دح ال ذا مويلا تلق كنكل' 2

ٌْ 
 | ممالا كاولم عوضحو ه :ناطإنم ل 0 7 كلل

0 8 
 ل ىدل 00 رم وهف ع ةحاضبا عيطتسا الل 0 2

 اما“ ىلسرأ يذلا هللا ملي ام سح ىلكتا اا 1
 0 نأ 7 رد ي* م اضعا 2 0: يذلا نا

3 

 0 لوتس |

 | نوكيس هنا رهاطلا يبثلا ايا ءاسملا يفانتملعدق”»
 لوذعم ةقكحل هنآ لرقي ءاسسا توك لاع ءامنلا ند تفرلا
 ' ! انماثآ لجال قوحسم ائيصاعم لجال حور سان انلا ٠ ا

 | ىلع 0 تيكا نع نأ ينملعد هللا حود نا 6 1

 ظ فدسوب 0 ”رومالا هىله همد ؟ ادا ال ينكلو هولممس |
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 لك تا ملعملا اهيا كوكذا نا ىل حسا » ا 92 ,

 ٍ ةأامحلا بر هنا عم ينالا اذه توع نا يغشي فيك اذ

 * ! هللا سودق هنوك لاح عا 0 هثوم ُْ ىدجب ةناو

 الوات ال نكلو ةموتحملا ثداوملا رح اذكشر 5

 هيلا نوغصيو ةنوري نيذلل ىبوطف هسفنل انامحرت
 ردا هاطلا هللا ين اي كلأس أ نا لد 0

 ليئارسال م ليس 3 يذلا اذه نوكح نا

 5 نا 0 لعف * هنأش ةطحو ه هلاك ءوس نع شت تناَذ

 2 ةدابعلل كددعتو لكيملا دحت ع ملسروا زع

 ارعدم 1 0 0 ءامعسا كر راقولاو ةيشؤلا

 يداقا 31 نيل نمر رحبلا لآ رحبملا نم كاعو ممالا ىلع

 اكلم ءاسنالا اسم نم .ىز تنل اسر كلل

 الا لك عضخيو [ضرالا 5 ىلع ميلْسروا يف مكي |ريدق

 ودخل و دويقأاب مهءاسور قثويو ةهمادق ىرسا مبكرا قو

 ضرا سودد 0 ءالوع عدد ال مم 0 ا 1

 ايف ةديشملا نكامالا يف هللا ةداع تدثيو ةسدقملا اذوهي

 يذلا ةباجاف ' !ناثوالا لكايه نآلا
 «ملاملا اذه نَمَنِيل ترك 0 |

 مسا سل مح سمسم سس ع ا سم
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 | يكلم تمقأ »لاق ثيح دواد لوق رسفن فيك اذا ”» ظ
 ءايعشا مالك رسفن فيك أضياو « يسدق لبج نويبص ىلع
 .مالسللو هتساير ٌرمشأ» هلوقب ارامل ا انت نع
 اهدضعيو امتد تا تاو دوو برت وع عامل

 1 ' «دبالا ىلا نآلا نم ريلاو قطبا

 اينإ ردقاذالو هن رارخألا ف ملعا ال ”»)

 لو يل هللا ب فيي نا قوب ارو تسل نإ يش
 اسم مايا يف ردلو رغصا نأ اذه ملعا اف هب قطنا ام فرعا
 3 توكلملا كلذ ةشء ىلع ءافقاولا ءايسنالا وح انا ٠ يم مظعا

| 

 َُن

 ةيوامسايؤرك ديعب نم كامو هدحم ةايسنالا رظنيذلا ديجملا

 | نم كرداو مهنم رثكا برتقا نا يل ميتأ دقو ٠ ةمهب ظ

 .ىرا اني رثك ١ ىذا نا يلع معتي هللاو عطسا اءاَمَش مدع |

 يل عضو 1 قيقح نالعا هنع يل نسا كلو

 ( ١ ماقالا راع رك لاموشلا لذ 3 را ةئابارخإ حتفا ناأ

 5 ةسقعلا زاتحا نا يل 2 / 2 نع.“ الا

 | !هللا ةئ ةئيشم نكماف ىمادق ع لادا ه لكو ةلككرلا

 1 و رج جس جرجا وص منا >0 هروح هت زيفتتتاموسم "اجو همك 150ج 70-211 1 بت او يح بس عود جد سه والا جب فار - . 7 ايتو نتا مدس جد هسدسج وص ومو وعتسب تع كتم 7م دمع هسا خر لل حورس رسم

 أويل رس ىلثم بار وه نع قياليالو ةةةماخ ينل

 عولطلا ملل لع رانا كج زك نإ ىلرالاب سان لات |
 ؤ  !وتيشا ةيذرب عتمنلا ًامورح يدعو انا ت تنك ناو

 نا 0 ل ىتح اميظع ١ 0 ةمالك اذيف ثدحأف »
 كا

 ا
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 | لمغب هيلا يلق نْخ هذه ةلاوقا يعاتسا لع راد كل |
 اك تلبقو: ىتكر لع ترث | 0 0 |
 !بذعاو ةمغن قراب يل لاقو ينءاقاف يعومدب اهايا اًلاساغ

 ظ ةجهل
 0 اذه ىرث فوسل كنا بوسصحملا قيتشاي 2

 يب ع هردص ىلعء٠ حت در باو كنحيف هع ديشا

 اليلق هنع تدعءتلاو تا يلافدا هرحس تمحو ءاحتلا ||

 أ يكل انثابآ هلا هللا ىلا ايلصم ءامملا وحن "ينيع تمفروا

 راقزإا . ل فس وب لأ 0 كرامملا كرا اده 0
 | ظ
3 

 1 اة 00 ريدقلا هللا نبا أًضيا انا ىرا له" 0(
| 

 0 4 لَآ اقو لا كاعد هةمحو 2 00 ٍهذيب 3

 ةناكلاو 1
 أ عجضم 2 هةعصدورو ليعارد ىلع م أموي ليخح فوس 9 500“ كك أ 4 5 0 _1 ٠

 ' كركت لوثا ام يردت ال نآلا تنا اذوهو كنتاذل ةتددعأ 0
 )م ٠ 7 ٠ يوم 5

 هئح يف هركالتت قوس

 عد ةراشا املك 0 هدس راشا اذه لاف اف

 بلق 5 يف ل | أطبا امو ةيدالا وك ا ةلطنا مث 7

 ةثداح ٠ نع :يني كنا 7 د ىنعد 0 هماللك ين مآ

 1 يرطصت يبلق ن 7 كيلا هسرفتد اميلع د 26

 اح تس سم لت تجب ع و
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 0 را نرك او ءارانس اننأل جيتبيف يبق اما ' ُةتبجاف
 سيلوأ يلق لك نم ةبحا فوسف ولملا يننلا اذه لثم ناك
 همودقب ًامحرف يهلالا صخشلا اذهب فرعتن فوس اننا ًامجع
 : كرامملا

 ترض اذه لاق 1 ” مأتم صخش مودقب تا 6

 تحت ًاصخش انيأر ائتفتلا ذاو هتأجاذمل انرعذناف انم بيرق
 فيم ناكف اديدش ًاقلعت دعب ايف هب ت ةلعت: نوتدز ةرحس

 يلاجشف ميثو هاك ذ نع فشي 4:كل نوللا بحاش مسا
 تلقف ةنزدلا ءايعشا ةوبنب لالا يف نكد ةمال هاوس

 لع ًاأطلستمو اكلم نوكي قوس ةنكلو ممن:
 دب الف ائم ًابيرق تنك ذاو حالصلاو ةدوملا يف ةباغو ماعلا
 “ ينلا اهب قطن يتلا مداجماب تعمس كنا

 ا 1) ةردقلا مده تح اكتم يرق تنك :)
 3 نركلل فرس قالا اذهان إ ءاممتت نافكانه نيسلاج
 اذوب. يف ارقتحو ليئارسا نم ًاضوفرم نزلا ربتنعو عاجوا
 نوكتو هلوخو هتراقح لجال مبكرابيل ِقْأي نيذلا ةلذريسو
 نم علق اريخاو باق 0 سعتو عوهد ةامح هنامح

 100 م مودقب 0 لبق رمجتا بند * ل امحالا نيب

 اداه تقرع كنك ”لاهذناو فيعتبر ةنأن»

 9 كّلمأأ



 دم

 نع الضف ءايمنالا يتك تشق افاو 0 ظ
 وهو هللا نم لسرملا سدقملا لجرلا اله . تاك و يلا

 1 و 0 ىلا اه حيسملا لذ ىلا هتراشب 0

 نكتع الو * ملاعلا اذه نم تسيل هولَس ةكتلم نا

 اما نائلعم انه ارك ةتومو ةتايح تناك نا ةئم نوكتا

 لت يناعدف ءحوضو لكتب ءايعش | للغ لدن هنا
 مالا لارا رك ارقو سبع نم اجرد جرخا مث ِقأي اما

 0 قدص - تالكشا هد ا يذلا حادصالا

 8 لاق ائيف ةثدحا يذلا 0 ريثأتلا كرداو غرف الو

 ةامح نع 0 "ريرقت وه لب مي ظع يذرا كلم ن ع امن اذه

 ال كيكحل :[. هم 0 ” ءاردزاو لجخو لذ

 ينلا اذهب هل دوبشملا سدقملا مرا نا يخا اي لرقت

 ' راقتحا 7 نركي
 رو | نركن 20 ءايعسأ لقد مأد»

 ترتملا هيلع امركحتو 52 ناكل ف ًالوذخعو

 * ايعسأ نا ُْى بدر نم 00 0 سومانلا يدعتمك

 0 ليسن مالكي باثغثلا 0 ات كك |كبم لامس

 عاصف |
 ةمالك قيطيو ءايعشسال دهشي اذه 3 3 ظ

 لد سسسل ا مميصبسلا مساس
 وح

05-11 
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 ٠ ابلاغ اًريما ال عاجوا لجر اسم عقوتن نا اراطخلا ةرفغما|
 اذه دعب عفتريف ةيرشلا دئادشلا رينا نيدي نم رظننا

 ضرتءاف' يوامم توكلم ىلا تلاد اننا لك بانجو

 فرسوي
 3 دواد ةكتلامو *» 0

 "هللا ني نع د ظ
 "ديالا ىلا مودي يذلا ةكلمو 2 ٠١

 هتيعرو وه امم نا نودب ضرالا ىلع 6 كلم يف ثودسإ |

 نا (كف © بولسالا اذه ىلع تارسلا رقت : ال ” ديالا ىلا ||

 يعي تان مداك ا !ذكه سودرفلا دقفو طقس مدآ

 انما نع رفثكيل ناسناك ةيرشملا ةعيمطلا يف ةسفن عضينا

 تركلم ىرتشل متو انع ةريثكت ليكن انم دعي 9

 اللا 1 اك ير الافتلا ىرشملا نجلا سودرالا
 ُْى 00-0 هنو“ رح ةكدالملا ثيح يلاعالا يف قوف لب

 ىلا !ديدوع نلعب ىذلا توكسلملا ره اذه ٠ هللا تركبإما

 18 ْى هيلا ليلا 7 نأ ردقي انكلمو اندئاق اءاو ةبارتقا

 نإ نورد كلو اع اعلا اذه هحو ىلع ةيماطلا مدأ ةيطخا

 اناياطخ هلمح ةطساوب وجنئسو ٠ ةيطّقا نم ةثول ُهبايُث بوشيا

 ررحتن هراج ائيفش 44 نوكن نيحو امصاصق ةلئاط نما

 يمس سس سي سس بسييسننيننسللل

210010101101010 

 .٠
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 يصاعم «سيلع عضوتف انما اهيضتقي يتلا باقعلا ةعبت نم
 ةرذ 0 مكب . ةيطخلا نع ةمدقتك ه كس ةحيبذديو ماعلا

 نأ يغش اذكه٠ هللا عم ةنماصملا انسنأط عجريو مدأ

 نك اهيب حرفلا ءائ انعومد جزمملاف 0 انراظتنا نوكي

 اذبك رهاط سودق لضفب نيرعاش انسوفن عضنو ه رظتنا

 ثجلاو انلجال ءايشالا هله لك لمتحي يكل هدجم ىلخا

 هم رو هناسحا و 0 مظمر نيس 8 رظنن نيح هيمدق دا

 ذا انع ةحيبذ ةسنن هيدقتو ةتاذ مراكنا لضفو هتدوجو'
 اذه نم نيئاو لضفاَنوكلايف ةحلطاو 00 0 ا
 0 ذاه» يب كلا لرق بدسح ةئاذ مذق نأ سدقملا نابرقلا|

 « هنأ كتفيد لعفال ؛يج 0
 ملف 5:انا انا الغ ءدايركلا أنعم كا عرف 1 2 ا

 [[عربل ه2 نأ هلا ٍِق هلاوقا ريثأت ةدش يعادب ينعسي'
 3 كمالك نال" ين ك كلنا قلاب ت تاقو ا تدملاو] ظ

 ' ةعدق رد ىدص 6 فى

 سرد نم هلك ]نه تييلتل ف موكل يب ل وس 0(

 مورس يعج هجوم سم داماس دا حاحا مس 0-0 طم ارو 0 ىلع ىلدعاس دقو ةسدقملا رافسالا

 ةمكح ساللا عيمج قوفد ىلارتا نم صخش فصولا امم
 ٠ ح ٠

 ْنأف يلا ربع قددص يعأ ط لعسو يا نسل رهو ام.فو و

 ف ةفرعم رآ اح الص وا ةلسمضف وا 14 يي 0



 حلا

 ع يراشلسم هنال كلذف سدقملا باتكلا

 هيل باهذلا دوا يلاف رش يل لوقت نا ا 0 3
3 

44 
 نوديو 0 لا 0 الو ماعلا ن ءعطقنم هنا 0 0

 8 0 هلأ 1 هيلا كلا نا ردقا 1 هنذا

 ظ 77 نكس نياو رظنم فيك »
 اثدتع بوم# وهو اي ىنطو ف نالا رع

 ةلمرا ةما ع 0 هةئكل ا:ملع فيض 1 قد 0

 فظش ابلجال ادباكم ةرصانلا يف ربط و لخف تاذ يمت
 هيدي بعتو هذكن امش ةحاح الزج اهلوعمأ ش ةيعلا |

 لعجي اذه لك يفو فصولا ناقوفي نييونب بحو ةعاطب
 00007 اش عسل 0س الدو هلام ةوذق هنن
 مهطارفابو ةءدلاولا ةعاطلاب ن 00 رصعلا ده قاركتما

 نومركي الو ميدلاوب 0 ةءدرلا نابرقلا ده ةداع 5

 و ملكتيو لا 0 مه اهماو مث. .اآ

 ا الاع راصب 3 5

 0 ور كنا طل ام سوير انا هاف »
 ' ناغلا و ةعلطلا ليمن نوكتي هنا دب الف هتيو 1

 اما .نيعلا هيبتششف ةءلط نسح الو هل رظنم لامج الد

 ةطاسبو ةباهمو راقو ىلع ةمارك رون هاي نم قثشب



 ا

 حواتو .ةدابطو ةئيكس ةايض هش ند نا

 3 ارامل ردك بحس |!بللختي مست ةعسأ هبحو ىلع

 5 انيحو ٠ تاقشمو باعتا ةابح نع جنان رد

 رومالا ةيوامس ةمكسحي انل حرسششيو اهرسفيو تاوبنلا انا

 برق نالا 3 00 دما ا اسمع ةصتخملا

 لكنت هلو“ يملا ,يحوب ملكتي ةنأك انل ربظي هئيح

 عفري 1 6 ةمعنلا نسح قيقر توصدو ةطاسبو هوده

 -_ دب جن ا لاقف عراو لا يف ادبا 0

 «رركي الو أنتيال'تاثلا باس 0 0
 ناجان ةيسانام“ ةخا

 7 يردانلا عوسي و

 تناك ذاو ٠ مسالا اذه رك شت ك1 انك ء[1

 نا اريثك انبغر ايتع تين ظسو يف ءاشررا كإ 0
 يغشي هنا لاقؤ كلذ يف انضرتءاذ باشلا اما ءازو هروزن

 انملطي لسري دارا ناف هتيؤر يف انتيغر الوا هل ضرعي نا
 وه همسا نع ةتلأس هذ ناثلا دان 1 ماكردا

 نا يسفذ يف تلقو هوم هتيلكب يبلق لاّتسا دق ناك ةنال

 ميكسحلا يرصانلا اذه ةقادصو هتقادص ىلع لوصألا يل أيهت
 لس نم ىل قس دوف الو ةاثا كش ترك 13 لا



 الرب

 افوصنم ينباجاف سدقملا مردص

 تعم.س ناح 2 00 بتاكحا رزاعل يمسأ ا

 مسالا اذه ظنا اهبيطخ

 اثرمو حرم وخا ورق د ةفرعا 1 اذا م اذام »

 اللءاك اجرا اهدنغ تفرح كي ادعأتسن يف يقيدص

 انحوي لاقف )ع حصفلا دمع لبق 3 ماعلا ْي

 نركي هنال اد مه كنم عمسأ نا هناعأل رح

 انددْج يىلاتلا مويلا يفو ٠ انئيب ةقادصلا ةلداممل ًايذاك أميسأ
 اه نيءحا 7 ةثالثلا نحن ان 0 2 مايا ةثالد لعدو معا هل عم

 ىلا بهذ هقيدص نأ رزاعإ غلب اي غ تيب ل :اوصو ينو

 ا نا عمزملا امامنا دحا سد ىلا ههأ 0 ليلا 3

 ىلع 1 ةلواتاف ع ءيَع مويأل اي انحا نا 0

! 
ْ 

 «ةلذق تن دعد ةتئبأ ||

 انل امنعويب ثيدح نم زيزعلا يدلاو اي كل هنا اف ظ

 ين دابتعاب نذات يتلا بابسالا ىلع عالطالا كيك

 يذلا ةيقلا ايليا هوك ق:دصتي وا هللا نو السرم ندرالا

 نا يغشي ةتكحاا ءالع ةلج لوقي ايك ناو يخالم 1 أبت

 *ليئارسا ءاجر هوليش مالسلا سيئر مودق ناعبل الواى

 تقولا يف ةسبرطض» يبف يراكفاو يئاراو ينطارع اما

 |ةلايم ةبج نم يفارتف كابقرالاو ةريخلا يف ”ةياغو رضاحلا
 مما اة “ا

 1 تان ات شح و 63:17 ورا
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 5 رظننم 4 ةئم دمتعاو يلدرالا ائحوي ذيمالت نم 3 نال

 ' ذأن] . ةفئاخ ىندحت ىرخا ةبح نمو 'مدعب يلالا ٠ ع نايا

 | قيدصت يلع بعصي ذأ عادخو شغ درجم اذه لك نوكتي

 ( كاد كاملا ءانج ٠ يحب رصع يف نوكا نا لي

 أ ىآلا موي اوري نال نيقوشتم ءابالا لك هرّاتنا يذلا رصعلا
 أأ نم هيلا نورظان مثو دعوملا اولاني نا نودب اوتام منكلاو
 ركب نا ةدودحملا ريغ ةدئانلا هده 0 1

 ] 0 يل حتتفاو يلا اي ينملعف ٠ يلايتراو يكش ىلع اثعابا

 أي لقف ءايننالا لاوقا ةعلاطم يف قءعتم كنا ! كت َ

 1 ةقباطم يه انك قحلاب ديدحلا يلا اذه اهمدختي له اذا

 أ بتكت ززاتسعلا قلصت لعرض اع ةقيطنمو عقاولل

 ا ةيلظأا' آلاةطخ نع نرحملا راه ا
 || قطنت يتلاو هذه نيب قيفوتلا نكي فيكو * ضرالا ىلع

 ئ ًانايبو احاضنا يلا اب يلدز ؟ هنو كل نا مظعو مداحاب

 || ةاملا ا اكلم نزكم نأ نكم فك |

 01 عمر هل ةبامب ال ترا قوذي كلذ عمو

 ظ انلا نم لوذخعو رثتحلا

 00 ةنعق تي ظ
 0 0 عيل كرا

 ْ هلاوقا اوعاذا يبن ثلا دنع ع نم اوء؛اج نيذلا عومجلا نال نال

 أ

 ا

 ا
 إ

 0 ا

| 
| 
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 رثاء

 17 ىف ةنمألا هلع انل هلأ ققح +تاجلا هذه عيمج يف
 ةثاريم رك ذترو ةمعش كراس هيف يذلا تقولا برتقا دق

 انيدا

 هل ذاملا ةلاسرلا

 زيزعلا يلا

 يف نيمركملا يفلابحا عيمطو كل ةيفاعلاو مالسلا
 ليئارعسا نبا ةيناث ةرم.تدهاش دقف دعبو ا

 حميسال رقم وم ريشا ةمدزأ كلم هعم تنح يذلا لضافلا /

 ةئيمثلا كايادهو ةعركلا كلئاسر ينملسي و يلْشر وا يف

 ثمل امو رومالا لك يف كحاحو كقيفوت يل قمح لب طم

 لاصتلا اهثم عاتميا قشمد ىلا ىهذ نا انه ىلا هاوصو دعب

 00 ىف راءاشا ع يرهتو ةريغلا ةروسلا|



 ١م

 يذلا الا ًاميظع اير هذه هتراجتب بصي هنا يل دّحأ||

 ينحراط دقو ٠ حالو ريخ لك قحتسي ةنال اذج ينرسأ
 لدعا تدكف ةيردنكتسالا ىلا ةعم يعوجد نع ثمحبلا

 ام لك نم عافتنالا موزاب ىنتيصوا كنا الول انه ءاقنلا نع

 هاضاع يلا نع اضف 'تيردتلاو البلا لال 00
 ليثارسا راظتنا ةجيتن يف ةكراشملا ةذل نم رفاو بص ىلع

 ينهذ نم عسلتقا نا كباتك يف "يلا ترشا دقو عظنلا |
 لكب هوبي ةدا.ع ىلع لمعلا مزلاو « ةفارخلا » هذه ةروص'

 ام اذه ىلع ٌرمتسا يللا ةقث يلف ائئابآ ةقبيرط بسح عوضخا

 تايثالل ليم ىلدا يبلا أله ف نا:تزعش تنكبولو ا

 / هيف راكستفالا ينلاه ميدقلا يهاربا نايا ضقاثي ديدج نايابأ
/ 

 نوكسي نا يغيني ىتلا اذه نا لوقتو ةدحاو ةقيقد ولو

 انوكن ف 3 حبلا نا لقي لاو «ًاطقاسو ًايذاك سا

 ظ ةلودرمو ارم

 ءايبناو ةيذك ءاحسم يدلو اي ماق هنا » ىل تلق مث

 انحوي نالا نوعدشي اهيك ليئارسا ون مرعبت نوريدك ةيذك

 اوقزم وا رفقلا يف اركسله مهنا ةجيتنلا تناكو يلدرالا

 يتلا ةينامورلا ةموكسإلا ةطساوب مهوعبت نيذلاو مث ايدإ

 ٠ نافلاو بغاشملا نم اعون نيعدجشم مثءارو ميباهذ 9-0

 يلعت حايرب ىلَعحُت الو انثابآ ةنايدب يتئبا اي اًديج يكسمتف
 سمسم

 2 011 10 1 ول قر 721 للكل دل الا 7 277 فقل 4871411717 ف كش الخ نص قلك فسم . 12152 لسع هكا تنفس لانا: اك: حو قولت 2 ةةلفتل 4 دك غن صح 6 سكش. لة ك7 السن هته 96:15:01: ششظل نحن ن نما 13ج

 7-0 جم بحس يبدو عم يسع 0-7
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 اهل

 ةبوت توكلم سيل اسم توكل ةبوتلا زراك يربلا اذه

 تاومن اما ' كايا دحمو راصتنا توكلم لب عوتخو

 يملعاف | ل ندرالا 1 اممدختسي يللا ةنلاو رافتحالا

 1 رظنملا هوايش ائسيئر ىلع قابطنا دا قبطنت ال اما

 نال) قتلا مل لإ اكياس ررلطو رخص" ىذ ىلا اما عشت
 ذأ ةعم 6 حوضوب هل قياس ءيح نع كي بانك(

 ةنا نوسيرفلا اصوصخو ضعبلا دسقتعب تا

 مالا 2 مالآو لذ يف قأي امد ١ ناحسم نوكتسإا

 0 ائيلا قاد رخبالاو تاياطخ نع دعا

 ضرالا لك ةمصاع ملَسروا لعجمف ه1 كلم ٠ نكت ملا أ

 ارسم نوكأ اذكر ٠ ةيرطا تب كاواملا عيمج عضيو
| 
 نم اذومع لشانمأ بوقعد هلا ائيلا ةلسرب ىدلا دونطا د
 ا

 ممالل وبف ايسم ندرالا ف هب كبش يذلا ريقأا رشا

 نم ىلع عاضتالاو قاحسنالاب يذتت ةريثكلا ماياطخ نيذلا ظ

 ا ا تا ا ا ا ا ا تا اح همس تلا هوا همس احا وا ع هم ومس مس هو م مع سسحم

 ب 7030 هسا تن د ال311 نتا 1177194 كانت قطع 13727737 قنا 27-197777 72471303707707” بلوول7 117:33 كنا تمم

 انه ناك نأف ٠ راعلا رابغ ليثارسا نع ممسأعو لذلا صيصح

 لسازا أمسبم اوس ةئكلو اهنع رفكيل م لجأ 2 نم أبا

 دواد يسرك ىلع سلجم فوس ىذلا ريدقلا نايئرلا الوأ|

 كل ام نا ةيليئارسسا ةزياك كل 0 | ذاف نومبص يف
 فص 0 3 1 يلا ةيربلا نم ةيثالا ةعدم || هلهو

 ا

 ظ
 ا

 اله كلم زف ةدئاز ةقاحمن اهرستو ضرالا ناكسم ا



 اهذت

 |فوس ليئارسا دحم دابن نال ربصلاب يعرّدتو سواسوا
 الرو ممالا لكو :يضذيو ةلاس ال علطي

 ايسم نأ ائرحو كل نبا كل لاق اع ركل كرا
 زواجتي ال باش نم مظعاو لضافا سانأ ةطساوب ةمودق نآعب

 نان دعا ملعي الو دارملا لكايو ربولا سيلي نيئالثلا

 كلا ملسلا 1 ناب ةديكالا يتق ارظنو هرما ةقيقح

 لركَف ىلع كلالم 2 نا اكيد يئبا اب ناثيلي ال بئاصلا

 يفوخ هيلع ديزا الو تركذ ا ا يني رب هذه ىلاظحالم
0-0 

 هللا “< ال اذا يذلا همدله كاب ةنايد نع كدادترا نم

 كلا أله نا دقمعاو 9 ةيواهلا أ نزع يييس 2 ثدح

- 

 ةدعب ىلا نم يرس زاعداب هناو طق هسفنب زركن اءا

 تالا اهلمعتسيا ةريفغغ ًاعومج بيرغ ءاهدب ٌهلوح عج

 زيخ .ةساثلا  كتلاسر ف عقوتا اذلو ةلوبجملا هدصاقم خافنال

 اركلم هون نيذلا عيجو هنأ وا حيسملا هنا ةتاذ هنالعا

 ظ «نامورلا فويس دجب
 ام كيلا بتكا نا زيزعلا يلا اب ىنكمي فيكف

 تنقو ام دعب ساطرقلا ىلا ملقلا نم عافدنالل آلا محازتي
 اميكح كدبعا يلا ديب ” كتتلاسر نم ةلوقنملا كراكتفا ىلع

 الاكتاف كيلا اهب مَدُق ةروص ةبا يف قملا لوبق ضفرت الو
 هيلا ثداولا طسب ىلع تمدقا كئتمكحو كلدع ىلع



 م4

 يماقا ةدم اذوم ضرا ف نالا ةيراللاو ديدملا يلا ذا

 ف بيرال ذا ةاباح نودب مكحاو ودتب يلا رغصاف انه

 كروصتا يلا كيع تكا 1 ةييجعلا تانالعالا موي اذه نأ

 كدارم لبف ٠ نك » يل لوقت |[ او ًانطقم يماما نالا

 زيرعلا يلا اب معذ 00١ ”ديدحلا يبلا أده نع دعب مالكلا

 ةقراخلا ثداوحلا هذ_ه نع رثكاف رثكا دعب ملكتاس'

 ةتبثك ام لك نم بجعاو برغا وه ام اهتم كديزاو ةداعلا
 يبنلا اذهب اونمآ مهسفنا لكيلا ةنبك نم أضعب نالا

 ريثك نا انا لاق ميرم بيطخ ائحوي نا ركذت كفرت

 اويغذ يذلا ينلا ةزار 57 نماو ١ مانغا م ريبغو ةعيكلا نم

 ةنيكلا اوربخاو ملّسروا ىلا أوعحر الف * وعل ةيريلا 1

 امهريغو ايمراو ءايعما لاوقا هيجوت نه مبيف ليق اه نيقابلا
 ينلا اذه دض ميظع خارص لاحال راص ميلا ءاممنالا نم '

 لكما ُْ م,ةامحاو اولها نييواللا ل اا نا ىّتحا

 عراوشلا يف مهريغو نييسيرفلاو ةبتكلا نوثحابي اوذخاوا
 ىلا 1 صوص قاوسالا فو باوبالا لخادم دنعو ا

 مروا ىلع مهتظاغا يِ 1 مثاو كس ىلإ ع هتراسحو ديدجلا

 باسل ةخيمدوت نا حمسم موس وفن اودحو ءانسأاو مالا

 عم ةئبكلا سيب مارح ا راد محب | 0 ل تال زسرأ رشا كورسا و يبلماا

ْ 
3 
ْ 
 أ

0 

 يأ ع ص حس ل ص جمس ب م مس

 ا ل ل ل ل

 ب
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 جت هد دوح #3

 010 جا اب سلا د عم و وع م د معو سب وس سس

 ال لا ا علا نم نيرواللا ءايلع 2 افاق

 يف اهيل اهاأبتاو سماخلا مويلا يف نالسرلا ةجرف ماشا
 امقوتم اهب عاتجالل ةنبكلا ستر ل ت2 رادإ
 نالسرملا ضم عمجملا عمتتجا ام دعيو |بعم ينلا ىري ناإإ

 يبن ابركز نب انحوي ىلا غالبلا الس ابنا ابخاو تايوالل |

 سيئر ماي قيلي اباوح رارتعا لكي اهاطعا دقو ندرالا |

 أي ايك اهلسرا يذلا ةنبكلا ا
 توص يا رقوملا ةتيكللا © مثر اريخاو اهذا 0

 ءامعسا لاوقأ ب 0 2 بر وه 5 ةيربلا يف خراص

 (هادعأ ةيربلا يف م توص ” هلئات ا نع ادت ذأ يبنلا

 ىك رغد فوسف 2 2 برلا قيرط ْ

 | الكيهالو ةئيدم ل سيو. تيزلا حالا

 الل ىداهس عاّمسا مودي نم اذا ٠ ليذدا رعس ا يف ًائيب الو

 | ىتح ىفوص عفرا نا 00 ثرح ةيربلا يف يبلطيلف يدعب

 «هواسش نإ
 |[ اغا وظاتغا اذه هباو> ىلع ةمب ىلا توو 3

 مجريو ؛ 4ل ىو نا يعمشب هنا مصعب ثوحرصب ادد ا

 هب ردزي هنوك لاح) ع ىلا يظعب ىردزا .هنال توبلل

 تا || 0 هللا عيطي نا هيلع ناك هنا 0



 2م

 | يارلا اذه لم افايق ناكو ةمالا نتفيو ًابغش ديثي ةنابا
 0 0 رقت اح لام زرلا طا ىلإ ةلاسر ام ريخالا |
 0 دادزي البق هيلع ضيقلا يف عارسالاب ريشيو ةمارلا

 هده هعاتسا يف 6 سريراميط نا لوقيو ةبطخ ةائتيو

 7 ال ةيدوببلا مالا لك كل ةليرع هر انآ كرك ةضقلا
 ١ ص اخ درجيف ديدج معز دب ىلع ةينامورلا ةعاطلا

 و نع ةلئسملا ىلا رظ:ف نائح امأ اهرمديو دالبلا ىلع ظ

 لاقو رخا

 ٍشيطب انش اواعنت الوا وثأت ةوخالا لاجرلا اهيا ظ

 أ كلم و ديمي فوسلف ارذاك امن لحرلا اذه ناك ناف ةّدخو

 -طراكت ناك ناو ٠ 5 ةنع عميس دوءذ الو من

 الفث هيلا ةءاسالاو هب عاقيالاب نعرسن الف هللا نم الأس رم

 « دونا برا نيبراح دجونا
 ناكو نيليلَقلا ناذآ يف الا لوبقلا ةمعن ةءالك زي ملف ظ

 رادلا يف اونك نيذلا ةئيكتلا اما سوءاع ينابرلا متل ن ظ
 م 1 اورأف 3 ىلا يظع ة ةرضح يف 3

 السرأ نيذللا ىلاهو ىكلم اذاو ميظع جايه ىلا اوراصو

 ام دعب اهنا انلعا مث ءاغصالا نابلطي اهي ديب اراشاو اماق دق

 0 همالك قدصب اعنتقا هيلا السرأ يذلا يشل ا

 امهاباطخ نيفرتءم ندرالا ْي هئم اديتعاو ةيحلالا هيام ا
 1.1 عه ن1 لن 7 417ةناةالا 3 اناقتك هتك امكان سك[ كانا لكانت بنا ”«تاتتاطا كوع تتح تر تشا# دمه كنلا و لاه نناح ١ معد جعل كام محك



 لال

 .نكلو اهيلع اقئح |بهالك نهاكلا ةثم سمخلا عمس ايلف

 'سماو :اههدلجو اهييلع مهموجع نود تلاع لكما هلا
 قدا ا أم اباعف لال اهيلع ضيقر 1 ةنيكلا مظع افاق

 اذه (ىلعفي ا دق  نذه نأ »١ لاقو يلعلا هللا نهاكب

 ا ١ لاجد ىمدق تك م هممرح المعحو لكيملا نأ

 0 تويوص ةدايع واح ىلع ةحضاو ةلالد لد عادخ

 ألا أ مظعا ها لاع ثوصرد حرص مم « ةمعو ةسادق

 ' ما يلعلا نهاك ” ندرالا هأمد 'ما بنرلا حيبدم ليئارعما

 ْ | ثيح لآ نيئئاا نإفدحملا نيه يعف 3 هل 2 زراك

 كاذ ذاو « ! ةسدقملا انتعيرش بحوت اهيلع ىضتيو ناك اجي

 0 ذه ذاِقنا اعرب ةزارك 00000
 افايق ناك نيذلا نامورلا دنج نم ةقرف اهتيغب نود لاذ

 مثرضحاو لسرا دق

 ناحجبملا وا نا 1 يبا اب كركم اذه 0

3 

 ا

 ظ

 00 8-5 ءارقفلاو 0 ةماع ٠ نم مث 4ع 32

 لضافالا نم ليلقلا ادع ام ءاسّورلاو ةنبكلاو ءاطالاف
 >1 مف 2 ةناف سوماع يناب رلا مرنم نيذلا ءالعلاو

 ئريل ىتكلا شيتنت لع لكيلا نزحت لانشلا ل
 اعانتقاو َةَقُث داز ةوبن علاط الكو اذكته رومالا هذه له



 رار

 نا عمزملا كش الب وه يبنلا اذه ناو بيرق ايسم موي نا

 لك يفو ماما قيرطلا دعيا «ايليا ةوقو حور » يف قأي

 ءاسور نم رسثع ةيناثلا ىلا رشع ينثالا نم اندنع عمشجي ةليل

 رومالا ءذه يف نوثحاشتي ليللا فصن دعب ىلا نوقسو دوبيلا |
 نيلثام يبنلا انحوي اوعمس نيذلا مهنم ىرتو ةريطخلا

 هوبا نأك يذلا سونافتسا ! مهنمو هوايس قياس هنا هقيدصتل

 ملاذه ٠ ةعيفر ةمتر يف ا هسفن وهو ةنيكلا سيئر

 أم دعب هذا 5 هية ةينالع لاق ةبكل دعب ادحوي عمض

 ا,ءاقثا موي نا قيقحتلاب 0 ءانتعالا ديزع تاوننلا صخ

 5 ندرالا يبثب بح ري نا دوي هبج نم هناو بيرق

 0 الا فلكر رد نسبتمملا اكلك ناي اذ ورام
 ةناو شيطلا مدعو ربدتلا ىلع مهضرخي و نيقاملا رذحي كش

 4 سفنب أ نيح مع ناعالل فاك“ 1343 قأب

 وأف ةرضاحلا ميلشروا ب سعس ةلاح زيزعلا يبا أب هذبف

 كك 2 نأ كتم دلل ناكحل ةعن د حملا: ند ربط

 ملظعا يف 10 هجو ىلع ناك ناو اذه نم رثك ١ ناجيه

 ادرفنم رذتلا نكسي الوحم اًريقف اًياَش نا ركنلا اذه
 ةمالا بلق يف ملل م طضالا اذه لك ءاشنا ىلع ىرقي

 و ٠

 ىهُلا ردصم نم 2 ةتوقا نوكت نا ىعشب وحق
2 

 اةنبكلاو نويسدرفلاو ةنكلا لاش اك ينل اسك كلملو



 م

 . هلي ١ نم كرا 5 أدم ةنآل هب ع 0

 0 اذا ةنغلو 1 8 م هنا زيا ىلا اب الك لوقاف
1 1 
 دادزي | ا ارو 9 هيلا عماج 01 0 / بدسحت

 ف ةئددم نا نم هيلا نور اثلاب موي 6 001

 مهسوؤود نوئ4#و هلاوقا ىلا نوغصي مهو اذوب ضرأ

 ىلا باهذلا ىلا هرطضت تاسنال لكلا ل 1

 تدصحا لوت> ةثالد هفارشا تث هل ثيح لاجلملا

 ةتقفارم ىلا أضيا انا ينبلطو ميرم هتئيا بلط باجا ابعورز

 يبمشأا ةرايزأ دلو ةصرفلا هذه دحتم هنا ادع تل / ةنال

 ا

 ظ

 فاخاو٠ نيدعاسىوس لاجلإا نع ةماقم دعمب ال ذا 3

 ال انئابآ ةنايد تناك امل ُهنا ىلع ٠ ةرايزلا هذب. رست ال كنا

 0 وما مالا نإ ادج ىلوالابف لطابلا نم اثثش بهرت

 ال نا ةيليثارسا ةئياك ىلع بجي نيتلاحلا اتلك يفو ىلا(

 تيقد لطابلاو بذكلاب يل يبنلا ناك ناف انش اعل

 ”ةبارلا نوكا الفأ قلحا وه ام ملعي ُةتدجو ناو انا ام ىلع

 يا عج لا من وقت كعمسا ينا يلا لو

 احرصم ةرم نم رثكا ىل تدهش كنا ذا نكلو ةكيكر



 مسسيسييييييي سيم لاي
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 مكحا نال الها هب ترص ام ةفرعملاو نسلا نم تغلب ل

 ردا عمسأ نا يف ةصخرلا كنم نمتلا رومالا رثكا يف

 لاعاف هتبج نم مكحملا كلذ دعب ىل 3 يكل ”ينذاب

 اهدعاو اهضفرا وا يركتتلاو ةلجالا ءلمب هتاومن ىضتقمب
 أدتي ىذلا حييسملا نأك اذا ةنا حضا وو ٠ مالحا كاقخا

 يف ليلق ام ةتاذ نلعي فوسو قيبقحلا يلعلا نبا انحوي ةنع

 ةسعيكلا ٠ 1[ نم ةضفر نوكي عاضتالاو رفلا لاح

 تح اننويغ نع هللا فشكيلف ٠ ًاحيحص ءايظعلاو ءاينغالاو

 ميكلم ليئارس | وثب فرعي قيقا ايسم اذه ناك اذا

 نك اف 1 رما نولعفدو ةين الع ُه هنوطفرب الو تأ أي انيح

 مظحلا ىركستملا ائسنح نيبو هللا نان ديس فعن نم نإ

 نا اذوب ىنب نم دحاو لكي زيزعلا يلا اي قيلي كلذل

 05 دك كر ردسملاو ىورألا لرزيب ةحقلا هذه ضن
 نم يعوجر يفو انبعش ءاجر هب طائر امةسكاعم نم رذملا

 كنا مث ٠ ةتعمس دق نوكا ام لك نع كيلا بتكا ةيربلا

 نم ىنذقنا ةنال هل ةنويدم انا ينذلا ينامورلا دئاقلا ركذت
 ىلع التفاح لازي ال نيحلا كلذ نمف نييدنملا كئيذ ةسارش
 رابعا لكسب هركذ نع رتفي اليذلا سوماع ينابرلا ةفرعم

 سوردلا ىلع فوقولا ىلا هحايشرا ْنَع 20 برعا لق ْذاو

 ةّرم هيلا هددرت يف اه ًالوغشم سوماع ينابرلا ىري يتلا
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 أ هنا لاق ذا ةركلو تا وبثلا نم هش للععأ ىرخأ 7
 رقت 2 هبا يناب رلا 0 اديج ةيناربعلا والت نسمي ال
 امئكل ٠١اريبك الما هدوهتو هئادتها ىلع اقلعم هل رسفتو

 ىلا يناب را يناعدتسا ةينامورلا ةغللا يف ةرصاق تناك ذا

 ا لظ تحن ةكربلا بناجي ماخرلاب فوصرملا قاورلا نحص
 ؤ راق نم اس-تيتا كذا سوماع لوقت يلا طدسلا ةرجش
 0 » اهوعدا اذلو ةديدع نيئس نم ائه اهتتسرغو ءانعشا

 || تعطتسا ديطابو ضرالا ىلا تقرطا تلخد املو ٠ «هيبلا
 ا ينح لاحلا يف يذلا باشلا كلذ رك د ن1
 أ اب اتم يبلق يف عقو توص ىوس ُهنم كردا مل مالكب
 || نوتطني نامورلا ءالوه نا اًمح . برطلا تالآ ةنرب هيدا وه

 أ يناربملا انئاسل نا ىتح ملاعلا يف ناسل مخراو ةجهل بذعإب
 ا| دئاقلا نا » سوماع ينطاخ مث ٠ ةنوشنعا يف ةءاغ هيدل ربظي

 أ موري ةفورعم كيسني كقالخا مرك نظا ال يذلا ينامورلا
 أ|اريثك ابعمس يتلا ةسدقملا انتما بتك نع ايش فرعي نا
 (|تا_ةارلاو ريطاسالا بتك نا قري يتلا تاوسنلا نعو

 أ| ىتك تمااط ينا » ًافطلتم دئاثلا لاقف ٠ « اهنع ةذوخأم
 أ|تررصملاو نيمدقالا نيلكتتالا نكد طل

 ْ اموسر تدجو هذه لك يفو نامورلا يقم بتكو سرفلاو

 || ةرداص نوكست نا قحتست ال سيماونو ميااعتو ًاسوفظو
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 --- ممسس 2

 نحنف يظعلا ةهملالا هلا «ربكالا نامورلا هلا ) ريتبوج نع

 نوكتن ٠يش لك انييلأت يفو انتحلا ةرثك ىلع نامورلا

 ال انيكك املا هوعدن ءيش لكف ! اثيش نيطّوم ريغ ةقيقحلاب

 « !هللا ره نيا فرعنإ|

 ائسح تلعف اذا» قفرلاو ةريغلا ومجت سوماع باجاف

 نالعالا دحين هيفف باتكلا اذه و .ةلئسالا كبيجوت يف

 ١ لالا فصولا جردتي انهو ناسنالل هللا نم ديحولا قيقحلا

 ااقودفطلا» بارا ىرت انهو نرحلا قلاي قئاللا

 نإ 2 0 ٍ عئارعلاو اياصولاو ملاعتلاو ضئارفلاو

 عمست ,فوسلف ةقيلخلا يلاو ملاعلا هلا نم ةاطعم نوكست

 ايف ينامورلا ناسللا يف فيعض يلا ذاو كسفنل مكحتو

 رسفت نا عيطتست ةيرصم ةاتف ائبف ةيداعلا تاملاكملا الخ

 حرد عضا اذنابف ينامورلا ا ينانويلا حالطصالاب كل

 |انيدا اي يلاعتف ايغصم سلجاو اهدي يف سدقملا باركلا

 امك يللا اي ةتعطاف٠ « ىسوم بتك ةءادب يإرقاو يحتفا

 اىلا ة ةجركم .> كو سومأع يم دق دفع تسلحو تنأ كعيطا

 | هتغل يف همم رثكا ابيف نكسمتم هنا باشلا لاق يلا ةينافويلا

 .كدالا ارطس ةثملا سمخ يملعلا يف هالعلا لك نأش ) اهئاذ

 ا طوقسو ءدلا نم ةقيلخلا امن نمضعت كيلع ني الاك يلا

 دّرقتملا در يف ان دعولاو سودرغلا نم هدرطو ناسنالا

 0 الهلا طن لل تسال ا ل اا ل ا نام كات تنم ةستطش هدم سس تطال

022262221325252 

 هيك ياك حم ص سو نت سوو قي عت و وس جك فو مو حنو سة يو ظ يضل يي وج و
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 ابءارخو اهرّسو ضرالا نارمعو ليباه لثقو ةيلخلا ةنعلو

 ناف 0
 كلشفن رم الل داو هأمشناب اذه لك 4 باشلا ى

 نم ماع ءادرو نأ نذاتساو ينركش أم 00

 0 هللأ عبصأب ةيو:كم ةقم ةققدحاب 1مل يلا تاحفصلا ءده

 0 ناك ناو ءايّسالا 10 لجال هب دوعوم ا 8 لآ له

 ىلع انمي لارسلا اذهو 7 ةفرجم رظنتي قمف دعب تأد
 يحس بارتقاب هثامناو ةيربلا ف انحوي ةزارك نع ثردخلا

 ' اذه 2 رورسلا ةباغ 0 سوماع مدجوْذاو ٠ هوامش

 ةلامناذ تارش ضصورفخلا ىلع حتقا نا ىلا راشا ثحبلا

 م تغرف ام دعبو هل اهأ رقاو 0 دوادو ءايعساو

 / تايآب فصت يتلا تاوبثلا نم ينابرلا هيلع ينلد ام ةرالت
 ودخمو ارقتح دما هثوق 70 ىلالا دحب ةيهذ

 أ نآلا » ًاشمتنم لاق ُماَر . ه0 ٠ ةهرب باشلا قب ٠ تال

 3| مكسا نا يلعف ةيدإالا ىلا ساثلا ضكارتي اذال تثملع دق

 ظ ا ىلا باهذلا ف هدصق ىلع سوماع ةءلطا الو . « ىلا اذه

 ىلا كام نم باعذلا ىلع همزعو مداقلا عونسالا لاجلطلا
 ةتربخا نيح نككلو ةتفاري نا لاحلا يف حاّيسا ةعمسيل ةيربلا

 حرفلا روني هانيع تقرشا أضيا ناتبهاذ ميرمو انا ينا
 قير طا نال تاسرفلا فاقت 2 ينا» لاقو و

 تيس سسسسسلسسالللا

9 

 ا ا
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 ربظ ديهشلا صللا سابارإب نا اني لصتا سمالابو ةنيما ريغ
 ملو اجيراو ميارفا نيب لالتلا يف هعابتا نم ةيوق ةبصعب

 نيبهاذلا نم نيريثكتب عقوا لب نيتلفاق باس ناب فتكتيإ |
 نا يدارم مالسب اسيرا نرزاتت ام دعبف يبنلا | وعمسي

 1. - ىنع

 » هدراطاو 3

 اي » هل لاقو الّكعم اليزح اركش اذه مم ل ىلع سوماعأ

 دب الف ليلقلا الا مكتلغشي ام داوتلا متنا مكتل سيا هنا
 تلق 3 4ةنا ْنَع 8 أنعم فاوطتلا امه ىلا 09 "كناأ|

 ككل اال سلا كرش انس زا ةنما كلذ اضنس الف ظ

ْ 
 ا

 1 .2 ٠
 نم عقم ل ال نحف هيلعو ىصللا ادك اكسب ل ما

 / بحاولاب كمايق ءائّثا ى الل ؟كتناص نم زثك (كفورعما

 ةءربلا يف يلا رو مث لاجلطاف اجيرا ىلا مداقلا عوبسالا |

 ةراتكتا 4 كرت ال انا يعوجر دعبو ةعمشلو هارت

 -سمو عوضوم ا اذه يف 0 يع كسما اذا ٠ كيلا

 1 توكم *ي < ىلا سدقملا قولا ٠لمم ىلا يل تثاو

 ا
 0 رااح ْنا زيزعلا يلا ايات رق هتان ادمحلو |

 نيتيونب ةعاطو ةمحمب ىقبا توءرص ُْى هسرع درو

 كتنبا

 انيذا

 رك وتوج > هتموا فاست "نجا 42-905 < جال 1ك نسل سة عصا وحبل + بجد هرج ريع جحا ١ ا جوت مداد دكا 7 0<

٠ 

  5-7رص

16 

55-5 62 

 + مح



 ةعباسلا ةلاسرلا

 1 ,رعلا يلا

 ةصقأا كس نا عيطتست دس اب ن2 ملا يلمانا نا ْ

 ةيرجعلا رومالا نع اهب كيلا بتكا نا تمزع يتلا ةفيفخلا
 اي هآ ١ حرفلاب فحنرت 1 انكلاتل يتلا ةقث

 أ ةترظن اناو ! ىلا دق 0 اذوه ! زيزعلا يلا ا

 ترصيا دق !رورسلاو حرفال ايف ! نأ 2 وص تءمسو

 ىلثم نمؤت يكلو ءايمنالاو ىسوم ةئع بتك يذلا يانيع

 ثداوحلا عيمج كل طسبا نا تيأر هرظنت مل ت تنك ناو
 دهتجاسو ةريخالا يتااسر كيلا تنتك ام دعب تأرط يتلا

 برطخملا يبلق ن 1 لاعذنا لك نم ا واخ كيلا بتكا ناإ |[

 يكل كثدح ام لظاكلل نا 0 يدي جايه فقواوأ|

 نا سانلا ثعبت يثاا كتمكسحي ىضتتو كمبنب مكحمنلا|
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 او كحل كياررطب
 يئابرلا نا ةرهاقلا ةلفاق عم ةلسرملا ةريخالا يتلاسر يف كل
 لكيملا ف هتمدخ ةرّشامم نع ٌةدم عطقني نا هل م سومأع

 دقفتل هبايغ يف ةناكسم .موقي يذلا وبيلا لضافلا ةطساوب
 اك هل اكلم تسيا يقلاو اخيرا راوج يف يتلا ةطنللا لوقح
 يذلا عاجشلا يدنللا ىسنم ةثرول ابيلع ليكو وه لب ملعت

 يئفابرلا ري لو ٠ نامورلا دي نم اجيرا ذاقنال هدابج يف لتق
 ةتربش تعاذ يذلا يلدرالا ائحوي ةرايز نم أسأب سوماع

 نا ىذترا ةعم حبر مو انا يماتلا بجومبو تاما رئاس ف

 يمع ةئبا ميرم ب تيطخ باشلا ائحوي نأك ذاو ةعم ائيحدي

 || تحت يه يتلا نفسلا كانه دبعتيل ليلطلا رجن ىلا بهذ دكا
 أ ىلا < كانه نم انيفاوي نا مزع برقعي هيخاو هيبا ةرادا

 الغش حصا ةيربلا يبن نال ندرالا ىلا ائقفاريو لاجلملا

 ولو ُةنع بيغي نا ةميظع ةراسخ بسحب هنا يق هل الغاش
 ظ ْ 1 موي

 أ |ةرطخ تتاب دقف احيرا ىلا يلشروا نم قيرطلا اما ظ

 ةئس لهم يذلا ساباراب وعدملا ةاصعلا معز تايدعت بسبسإ

 اورقبقت ةتءاجو رسكنا ةنكل نامورلا ىلع هتلصعب راث

 ةضع ذا اريخا ةنكتلو٠ طول رجب ىلونج لاما يف اوتتشتو'
 ىلع علط ارغّومو قيرطلا عطقو ةيصوصللا ىلا عن رقثلا 1

١ 



 ال

 اودمشعيو انحوي اوغمسيل ندرالا ىلا نييهاذلا نم نيديثك ||

 ينابرلا ضفري ملاذلو ٠ مهئايشاو مهتعتما لك مهيلسو ةنمأ|

 يللاولا هيلا زءوا يذلا يلامورلا دئاقلا ائيلع ةضرع ام سوماع|

 نيسب قيرطلا ةسارح ىلع ظفامي نا ىطنملا سطالدأ|

 ضرع 4 هندعب ىلاعلا ضالا اذه حت الا راو مياسروا ئ

 سفن ةزع نا ىلع مهنم نيريثكتب كنفلاو نامورلا ةاعسا ظ
 2 ملل يح هنا ىأ ر نبح زئمشد ةنلعد سوماع يلابر !| ْ

 زيزعلا يلا اي هافسااو نكلو !نامورلا ةعجر» حبصا رفسلا ||

 شفي نم رضاللا تتولا يف يهربا ةيرذ نم دحت ال كناأ|

 برلا ةعضو يذلا نيرغاص وتعن انئكلو ةيعيبطلا انقوةح نع

 انقانعا ىلع

 ةدعملا لاغلاب ا دقو ننسلا هأتن انك 00
 بجرسم يهو س وماع يئابرلل ناينوءيج نادنع اثنوكرل ||

 5 5 0 ذرطم يسراف جب سل اهواعب ةرخأذ حورس

 رخألاب اممدحا نرّدف ٠ جرم يمع ةئبا عم « يبوكر نالغعيلا |

 اننا ًامساب سوماع ينابرلا لاق ةعساو ةنحم [بيلع تعضوَو |
 . هرغس يف ةعتمالا نم قشمدلا رجانلا هيوحب امم رثكا عست ||

 لكتيملا ةلابق حطسلا ىلع انو ام دعي سمشلا عولط دنعو ||

 ا ىلا 0 مدوُجت ناخدو هادا عم انتاولص اندعصاو

 عم يرق "غي. شوماع ينابرلل 32 دقو بوك رلل نيثيبتم ||

 6 سو

9 
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 لاق يمع نكل امرك اًيسراف اذاوج ُهل لسرا دئاقلا نا
 كا داوح ىلع بوكرلا 2 هسفنب رطاخي نا مودي ايل هنا

 ه2خ ويس يف مدقي نا مزاا نم سم 3 هنأ مار تر ريغ

 هيلع لغبلا 0 اذدلو اذبك رطخ ىلع

 راص عورفب يورط داسملل اثمهاتو جورسلا انواع 5

 ًاءرسسم مدنع نم ءاج دعي اذاو ةلايخلا ةقرفو دئاقلا مودق

 نيةيرطلا قرعم ىلا انيفاوي دئاقلا نا سوماع ىنابرلل لود

 4 ةقارشلا ةياودلاو 2 انقلطناف أمنع كثب بركب را وسلا جبراخ

 ةسمح ائعيمج انكو سطاليب ا امحلصا يك جلا قيرطلا 2

 نادسعلاو اناو 0 فلسا سومءاع يد ذابرلا صاخشا

 نم اههّوابا ناكو نيباش اهمالك اناك ناذالا - ناينوءمملا

 عودسل مايا م يح سوماع تيد 2 ادينع ةيدق لايدا

 1 ل ند م,يلع ىذقف مب ءاهددب 0 هعدخ يذلا

 اذه ل اد يقوي ةتناو" ركل ةندودعب 5 هلا

 باح فوناو رومس هوجو ورذ م اف سانلا نم ليلا

 : مياعذ ةئيل ةفيح ماسحاو ةقارب كوس تودعو ل راقئمك

 للهمسإ ثريحب ءانمح ثوب منك ةناراو ءاهدلا تاراّشا

 دال لها ريغ مهو ةرق لقا مادختتسا ىدل مييلع طلمتلا

 افورعم ناوركديت الو اليم ثوفرعد ايل نودانكو دوم

 2 نم ثا مهن نييواللا دحأ موت يثدح دقو



 د

 م
 كيووس بربر 1 كنا ىلع 5 هتلئاع ء ءاصوحا ُْ 8 ذب

 ةيفارثا ةصقلا هذهب

 8 0017 ا كلثلا ف 2 ةعم 0 2 ذلا حزن

 |متعشا تقلا دق سمشلاو اًليجو ًاجهب حابصلا ناكو

 روسو رادحو حطسو ةعاقو جربو لكيه 1 ىلع ةيمهذلا 1ْ

 عطست املك ءدذه تدبو لودجو داوو ةباغو ةيبارو

 || ناضلا باب ىلا يدَّرملا عراشلا يف انرد انو ةيحاصلا اهراوناب
 ((قاور يف اسلاج ٌةتيأر دقو ةنبكلا سيئر افايق لزتمي انررمأأ

 '| تاذ ةرخافلا ةتل> ًاسبال رذئنيح نكي ملو يماخرلا هرصق
 ا| هسار ىلع تسيلو ةع ركلا ةراحااب ةىعصرملا ةردمصلا

 |١ ناك لب لكيفا يف 0 نيح ناك ايك ةيكلملا ةتوسنلق

 || ىلعو ضيبا ناك م”حاشو ا,قوفو ةلسرم ءادوس ةلح ِي

 ْ كلذ ةءيزمرق ةوسنلق ةيجلثلا ضيبلا مرئائض قوف أر

 ل ول ىلا ىتس .ةبنيكلا لك دع ايناس كلاش نا
 أ| هئيعو لسرملا ضيبالا ر هرعّسو هتماق لوط نم ةفرعا نكا

 ا تو هبا يلع يف ئخ انآر نيح انيلا اه ندح يتلا ةداطا
 ] بجاو هيلا ىذا يذلا سوماع ىاب رلا مل ةنكلا

 || ىلع هللا لاثم ةلالج ماما راقو - تدنحلا مث مارتءالا

 أ| ىرقلا نم نينا ةعامج ا :رآر يح الياق اندعتبا امو ضرالا

 || مثو اماعو اما ىألم ةريبك صافقا مهاب ىلعو عايضلاو

 ظ



 هه ٠١٠٠|

 يباق يف تكرمت دقو حئابذ امتوعيبي لكسيملا ىلا اهب نوتآ
 تناك يتلا ةئيربلا رايطالا هذه ىلع ونملاو ةَئْفْدلا لماوع
 انانقا ١ ضراوع لالخ نم اهسوؤر جرختو أضعب اهضعب محزت

 دز سرت احلال نامل أك ىلا ظفر 0 كريس لف
 تارا 0-5 +1 ىلاب كر طخ امدمعو ٠ اهرسا نم اهذتنا

 كنق تعص هئاسنو ليثارسا لاجر اياطخ نع ةئثيرب

 هلالا برلا ىنبع يف ةمثا انحبصا اذكه اننا نم لجخلا ةرخأا
 ىهو ميرم انفو ٠ الحال ءىربلا توع نا ىذتقا ققحا|

 قالا لكحل كافل ىيرطلا دال لراغ ىاذو كازا |
 تتلفاو ضراوعلا نيب نم ةدثب تطغذناو ةما تلفجا ||

 د ها جءارذا ضرع يق رارتلا ىلإ ةئك رمو اهنحاتج ةلطلماب |

 ”ةعدملا ناوسا قرف اماىلا امناريط يف تنّلحو ىرقلا و 2

 تدا'ئو ةاجنلا ىلع ءيربلا رئاطلا اذه ل ا 2

 انغاب اهبقو ٠ مالسب ةيدبلا يف هتيبوملا عجري نا هلا
 انف ىما ادجو اجيرا قديرط ”نعحا همم جر ي ىذلا نأضلا |

 هع يف ةعمو فيلا عيدو ل احن داقي يرطب و ا دوقبا|

 ةساجاف («(ىهاذ 0 هفرع يذلا ي ا د ناتجمامح| |

 سوماع لاقف «نيتءايللاو لمعلا ميدقت رحال لكمفلا ىلإ» ظ

 « كلّمح مدقت ال كنا سراهترب اي الك » ًامجعتم ||

 سومأع ينابرلا ابا برلل نشءاىلعا 5 هنرذن يا 0(



١٠١١ 

 « ةىطخا نا نردب يرذني فلخا الو

 كل نانيع وبف يهذت اثيح كدوتي كلمح نكتا»
 أ| قرشي ةبحوو ةباجاف ٠ « هنودب انس لعفت نا ردقت الو

 يم لاّمف «رخآ الّمح يل ءىبي برلا» ءاجرلا ءايضب

 ١ مويلا يف سواف ةّدع اهنم حيرت اتم كتان ||
 نم دب ال ناك ناف دالوالا رست ًاباعلا ناتملعتسا انا

 نرورضذ امنا لّمحلا نعو اهبنع لخف كارذن بجرم ةماعلا |!

 امنع ًاضوع اب. يرتشت مثارد ذخو كل « ٠ سواعترب ةباجاف ||
 لوقا م غصا» ٠ توملل ا 0 مو يبا نا ||

 هل حبذا خيشلا يب يببا يف ص « اذا فا ار :لذ هلل ترذنف 16

 ييلونط يف يتلا يتلا يما تضر يللاثلا مريلا يفو يتماح |
 يما ترد ىمعا 0 يلا عم املق لك م ق3 ْ

 يذبا -- ةريغصلا ل تضم اهسفن ةلاللا يفو ىرخالا

 يمجو دعاشت مل اهنا اك اببجو طق را مل يتلا ءايمعلا ةريغصلا
 ىتح يل قب ام لك ترذن يلا ثدُأك توملا ىلع تفرشاو

 يلا يف ! يثئيا لعد ةيحا يذلا يلم ٠ اذوهو يتنباو يمار ْ

 ام هلل مدقال لكي ملا ىلا يِيرْط ىلع حرفلا ءلب نآلا انا ١

 هيناطعا ٠  0اارببك نكلو يدرس اب د يلع بعص وه
 رم
1 

 : فودسو اقر ١مم ا يلع قش ”يرذن يفوأ الؤأ م لمعلا

 ْ عدس دال يذلا هللا وه ي لح هكا اريثك اهف سحوتسأ
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 هامحو هيتمامح هيدقت يف هنا ىري ام دعب قيبض يف سواهترب

 »)! هةكلعي أم ارت

 لبم ىلع ةعبتي لمجلاو لَمَحْلا دوي قلطناو اذه لاق

 ميدملا كلا بالاو رارلا نبالا اذه ىنيع ىلا رظنا انا انيبو

 را ركشتنا ىلع ليقي وهو عومدلا ار امهتيار رظنلا

 عمو ةفيفطلا ةثداللا هده ينجس دقو نيتي ركلا هيتماخ

 هائيع تناك ناو يذلا نيكسملا اذه لمع طغا اناف كلذ

 .هدوضحب رعشيو هللا ىري هنا ربظ سائلا ايرت نا ناعيطت لت ال

 اننا ذاو ضرالا ىلع ىوقتلا نم *يّش زيزعلا يلا اب قاب هنا

 ع ب نيمظعتملاو نيريكتملا ةنيكلا دنع امدح ال

 سرامترب ريظن نيكاسملا ءارةنلا بواق يف اهدشنن نا

 امك ينامورلا سراملاا ائضرتعي مل ةباوبلا انيتا امو

 سيل نم ةباوبلا ممر ذخاو مهتازاوج صحنل انريغ ضرتعا
 عفدلا نم نوّنمي ةاشم نيراملا نا عم ُهنال تازاوج مبعم
 اونوكي ل ام اومفدي نا نورطضي الاغي وا اليخ ثويكارلاف
 سراحلا نا ىلع * يلاولا دنع نم رورأا تازاوجن نيبوحدم

 زاتحم اناعجو راشءا لكتب انليقتسا نا اثآر ام دعب أطبا ام

 رورملا كّشو ىلع اوناك انديغ نيديثك ىلع نيمّدقم ةباوبلا
 'أ همساب كربخا مل ىنظ ىلع يذلا يئامورلا دئاقلا نا الئاق

 ىلا رظنلا ينعار دقو "انور ال نان هرما ضو ليف رع



 ل1 ا م بسم هس ب م بر ب بسس يس هس بس ب و سس بسم

١١ 

 || ديدخلا يف نوقراغ مثو ةباوملا دنع نيفقاولا نامورلا ركاسع

 || ىلع نووئي لاجر مهنا مجرظنم ن“ يل نيمث ُهنال ذالوفلاو

 . ةئددم ع نم م تسيل هناي تركدتفا م كللعو ماعلا لك عاضخا

 ٍ اخي لم كالزك» لات ةرودخ اياوباو لإ ضرالا 2

 ا ةتتنامو هرلا ةئطاسلا ةوق/ ماراحا نم ادب دحا مل ةحلسالاب

 ْ ةبا وأ ائنحر امو٠ بيهرلا اهمناج فوخو ةذيحتسملا

 ْ 0 ا نوتيزلا ليج نم تامسنلا انيلع ته قح

 ] يماقا هدم لوط دعب يل ىءارتو حئاورلا ىذاو سافنالا

 . دفق نم كتلفأ ىلا ناردحلاو راوسالا لحاد ةروصحخ

 || ةيربلا ىلع انفارشا يفو سارلا ءاقرزلا ةليمإا ةمايلا لثم

 ْ ينابرلا ل 3 ٠ رقماح ىحاند 3 نا و دوادكتتكا تنك

 ش فو ةياوملا برد نيميلا 2 أك تمد ةكرب ىلع سوماع

 أ|ةقورالا تناك ٠ ةياغلل ارثّوم ارظنم تدهاش ايلا قافتلا
 || يمعو نيدعفمو حرع نم نيداصملاو ىذرملاب ةصاغ ةسمّخلأ

 ْ لاقو ءاملا كيرحت يدع ان لاق امك تروعقومي مرلك و م.عز

 ءاملا كرميو ةكربلا يف لزنيف انايحا ةكالم لسري هللا نا
4 2 5 3 5 1 

 ْ مارتعا ضرم يا نم نا ءاملا كير لعد الوا 0و نمو

 ( ديشملا اذه 2 لمْأتلل يدع تيقوا نا هيلا قعسي ملف

 عبرا نع ةايحقم / نيسئاملا ىكضرملا كئلوا ددع نال لئاحلا

 31 نودئسم ماسجالا لايم هودحولا رفص مودععب 2
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 ||| بارتقالا نيلواح تاناويحلاك نوفحزي مهضعبو ٠ ةدمعالا
 مهضعبو * مثيب ءايرقالا ابنع مهدصي ناك ىلا ةكربلا نم

 كيرحن ةعرس دبص غورفب نيرظتن» مهشرف ىلع نوعجطضم
 انا ايذو ٠ سائلا فاتكا ىلع اهيلا نولومحم نورخآو * ءاملا

 ذا رثّوملا رظنلا ادله نع تارك تالا و زك زل ديفا
 نويع امنآر ى جلا ثداوحلا برغا نم *”عرداح أخ ا

 ةناك ةتنب كرت .انكاس ناك يذلا .ءاملا حطس تاف:رشنلا
 رنآ ىلا بناج نم جوي يرملاب وا ًامفدتم دي ذخاو ىلغي
 نيسئابلا ىذرملا كئاوا خارص عفترا نا اذه دعب تع امو

 فاتهو حارفالا جيجذ دعاصتو ةكربلا تافاح ىلع نيمحدزملا
 | لعحرالاو محد رب مادقالا تقفطو لاهذنالاو بجعنلا

 نوبرقالا اما ةكربلا هايم لثم جوت ماسجالاو برطضت
 نوخرصي مهفلخ اوعفدنا مهءارو نيذلا امني اهيف اوصاغف اهيلا

 مهضعبو مهعارسا ةكرح نع ةئشانلا  مالآلا ةدش نم
 أ| لوزنلا نع اوقيِع منال ةفيخملا تانعللاو مئاتشلاب نوفذتي
 نوكتابتي مبئيب نوفعضالا راصو*٠ مهمومدقت نيذلا ببسب

 ناذالا قزق تاوصاب نرخرسي مثو مدقتلل نيفراثم

 37 0 نم امو ءاملا يف لوزالل نوثيغتسيو

 ضرالا ىلا نوءرصي مث مبمادق نيذلا دوب اذ مباج راو

 لاجرلا ضعب نا يثح مثءارو ني.+ازلا مادقاب نوساديو
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 | ةنوامجي ٍردَمقَأ قيرطلا ميشف نولواحي اوناك نيذلا ءاّدشالا
 1 200 1 7 2 ع

 ] كم يي الا مه نوعسوي اوطرخلاو مهثيك اكس 2ع

 || الو مهقيرط يف نيذلل مالكا نيظلغم نيدعقملاو ءانعضلا

 |١ اوذننا مظعلا ناجيملا اذه ةباوبلا دثع نيذلا نامورلا رصبا

 ْ مسح لجال ةلواسم فويس دنملا نم ةقرف لاخلا يف

 1 لاتخا ١ يننكمي لعد م ذاو ةنيكسلا عاجراو بار طضالا

 || يف انقتلطناو لاحلا يف انيكر عداصلا دبشملا اذه ىلا رظنلا

 || ىلحتا كارعلا اذه نا كلذ دعب ينغاب ُهنا ىلع انليبس لاح
 اا اوتام ءاملا ىلا اولزن نيذلا نم ةسمخو لاجر ةدع لتق نع

 ْ موياع اولزنو ضوغلا ف مث و يقعت نيذلا مادقا - تءغ اقرغ

 || سوماع يناير ا[ مو نم انيرتقا 00

 || اعتاام ةئعأثدنو كالم ليعاده نثركش د 0
 أنا ُْي بدر نم سيل » ينباجاف «”رركلاو ىذالا نم

 أ/ءانش ةّوق ءاملا حني ذا حلاص كالملا لمعف ةبيجع ءاملا كيرحت
 ا هفو رعب الار نوكد يل هةيكلاو 9 ءاربال

 167 نألا اهاندهاش يتلا ةئرسلا جئاتنلا هذه ةعبت نع يملا
 | معز لوحي يذلا ناسنالا رش ىلع تفسأت ينكل تككسف
 0 ىلغ انلبقاو نيميلا - الكحل انرد 3 معد ىلا هلأ

 كلذ ةأرح جدد يماما طمشسمنا ه«تيور دنع يذلا مولاشبا

 ظ سارلا ا ثأب راكتتذالا ينءارف ةرادالا ءىسلا ىفلا

0 
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 ةلكفا ذ ةازدش هفصوب تدنطا يذلا رعشلا يهذلا ديجملا

 لل | دلل 2 تالف اكد ان رال ترا انش تاك معلا
 ىهو اد ديعلا ةعدق اهنا يمع يل لاق ةعدق نايدئس راجشا

 كلا ءاضقب اهيف مولاشبا بكر يتلا ةريبكلا ةباثلا نم مق
 ةرشعلا هيف حرط يذلا ميظعلا بلا ليلاق دعب يلارأ مث

 ةريبك ةموك هيلع اولاعو هواتق ام دعب مولاشبا ةثِح ناملغلا

 رادقب ةوقلا دددُس ناك ريمالا كلذ نا دب الف ٠ ةراجحلا ند

 017 قلعت انم دعب هل ىح تريتلاو كالا ريغك تاك ام

 7 طيح نا ىذتقا ةعفادملا ىلع رداق ريغ تابو ةمطنلاب

 سوماع يفابرلا نظي انك امرا وا هوبرسددو ناياغ ةرشع

 31 ماما مب هيج | وامحتتيل ب هيلع عمتجا ددعلا اذه

 هسفن ىلع ل نأ دحا 00 1 يلا ه هادق ةللووعم ٍدواد

 ! ملشروا لو ةعقد لك ةدهاشم كالي كف !ةدعو

 تثتضرع يللا دهاشملا ىرا ذا ةعدقلا مايالا ف 6-5 يلأ 1

 .ديجملا طول خب رات امه فل ملا ةريطقخلا ثداوحلا كلت اسف

 برغلا وش نم انناذآ قرط نيقيرطلا قرفم انءلد املاحو

 قيرط نم يئامورلا دئاقلا انيلع علط مث ليخ رفاوح توص
 ةيمالا ,ديزع ناسرفلا نم ةقرف ةمدقم يف بكار ليلا باب

 3 هناك هقدرب كفن ءاضفلا يف عرشم ةحرو ةملثعلاو

 نكل ةيرسنلا 4 بلةفرف ةار ليج كلاش هسناجتو ران نم
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 م "ةصغ ىهو طقف هتسشر ة ماع ا دلقعم 3ك نناقلا

 يذأتلا نم هب زاتي اب انا بهذ نمكالساب ”روذضممركلا
 3 ةد اولا لمحت ناتتفرذ ىلا هش مدق مث فطللاو
 . اذكهو رخّرملا يف امعضو ىرخالاو مدقملا يف ةعيلط

 8 ةيلانلا يتااسر ىلا يللا اي هللا كعدوتسا نآلاو
 يريغت ةدم / -دهاش يللا ثداوحلا.طسب ةمتت ىلإ ايف درعا

 ميهربا هلا ًاسريو انوع كل ككلر ماشروا نع

 ةسيملا كتبا
 انردا

 اميز

>-0065 ©00- 



 1 ةلاسرلا د اة تس لس وو م يبس جبع

 زيزعلا يلا

 نع فانا كلوبق يف ملا نم كيف هدبعا اب يننا
 م ىذلا بيجعلا يبلا

 ةيدوريلا لك ةيربلا ف هيلا
 0 ىلع 0

 ! كا[ وسفت 0 ملعو كت ا ىلع لوصحلاب يىونو

 ليحس كل انيما ض0 تالكتشملا ا تاجيملل ًاحممضوت

 ظ 7 ثداوحلا نع بايساب مالكا ل طدسإ ىلع مقأ باوصلا

 اع 000 م ىلدافا ُْف رعدتقا الو يلذاب اهمثعمسو ىيعب امتيأرا

 3 طقف ف صاخا اهريثأت 0 ىلع 43 4 1لهاس

 أأ| نيريثك راكفا يف ريثأتلا نم ةتثدحا اع مالككلا درطتسا

 اا اهردق كش الو امهردمت ةريثك تاداهس ىلع تفقد ثيحب
 . ع 8

 عافتراو .٠ مراع ةروثاملا نم ووحس ىلا رظنلاب رابتعالا نم

 : مهثم ةدافتسملا كرادم
 |ةقرف مودق نع ةدافالاب يبتنت ةريخالا يئااسرف'
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 | | ايبا ذأ

 تربخا اك « يذلا باشلا دئاقلا ةرما تحن نامورلا

 فصنو ةعاس نم رثكا ضميمل سمشلاو ًاحاص تقولا||

 ىلغ تبي: ءاوحلاو باوم"لدخ قوق نم افارشا لي 0
 اةقاشف ٠.قامشيتساللا هتتفاوم ةذكر تشن 0

 ا كلان 2 نم ا,مايسح يف ل أ ةعركلا ةقيكلا مم ملا

 اذه يف راخلا ءا وبلا نم رسم يف ٠ ةسدقملا انئابآ ضرا

 نع ايفو 00-5 نم ل سيلو ىبعلا صغند ام لصفلا

 د دالا ام ىلعتما ينا حرفلا دك ْن* ىلا ل نومك ار

 ْ ا توخرع ةعرسللاب ةيمهرلا مودا راثق ضرع ْ ريطاو ةمدرعلا

 مهنا ةيداملا لها توك 5 ساهدنالا ءلق امتدهاش يلا

 ١ ن وعغلمب ةتعء |ج امئع كسب بد ّس قمم نم الع علط ذأ

 ةئعالا اوًول ةمرب مثراصياب انوجدح ام دعبو نيثالثلا 0

 ا نال حابرلا نوفكياس تا ححقس ُْ رئرقتلا 9 ارو

 باك رلا يي و ناب 56 لق كترذاك أثةيماح نم ةقرف

 انملاط نسل ةنا» سوماع ىنابرلا لاق اهدتغو * معرثأت
 أنثءقوا اندكحا اهالولهلا هر هلا ةوقلا ةدج .٠ لابودءصم انثح

 0 ثوبلسي نيذلا ومسمع دالوا ةازغلا ءاله يديا ف ٠

 ناسف تناك ىلا جفاتاعلا نال نيلشازتسالا نع هب اورفظ

 ا

١ 
 ع

١ 



١٠ 

077 

 )») هوبا 6 هك راب يبا ةكربلا 1

 وسيع دالوا ةسارف نم هوأر ام نامورلا لهذا: دقو . أ
 نا مهتحلسا لاقثاب ةدوبجملا مهويخ ىلع مثو اثبع اودجووأ|

 اهتمو اينع تيب قوف رتمكأ ىلا اندعص مث ٠ ميقا اولواجي |
 ةسدقملا هللا ةنيدم اديحم اًرظنم اًديمت ةيرقلا ىلا انلوزن لقا

 ىمشلا ءايض يف الالي ىرذلا عيفرلا !مراكيه انيأرفإ| 0 ٍِ ع ٍ 1 ٠

 سومنوطنا ص هيدل ربظو ةضف نم عونصم ليج هناك ||

 لالجي راوسالاب ةسباع تناكف دواد ةعلق اما ٠ اتاق الظمأ
 ١ ياكم تسلا ا : 1 لك هريثأت يف ذأ م 0

 ةمشخاب رو عاسلا تولت نوصخاو لقاعملا هده ىلا رظنلا ّْ

 ينابرلاب تمهأو نائعلاب تذخأف !لالجالاو يجعلاو راقولاو| |
 م ينبع عشما امير اًليلق يل فقهي نأ هيلا ةاسوتم سوماعا1
 ناو اذبكك اًدبشم ناف ةيبارلا كيتاه نم ملشروا رظنمأ|
 ديدج يدل وهف يتءاج يقاب دنع اك هدنع الذتبم يدق ناك ]
 عادت اعد هيلا لصي نا نم دعبا ناك ةهنكل بيرغ 1

 و يناجي انكار ثنأك اف دئالا اما ٠ ناوث عضب ئرخأت ظ
 ينعسي ملف تش ام ين راغتني هنا لاقو هناسرف نم مقبأ|

 تاّوح مث ةفطالملاو ةلماجملا هذه ىلع هركشا نا آلا||
 ْ يعأ ال ثرصو لماثلا جل ف كو ميلشروا 2 يرظن '
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 ||:ةعيفرلا ةعيدملا كلت: يف رتدعرو ةشذم سرنا 0 يش

 || ضوخشلا مب يف ةقراغ انا امفو ٠ نأشلا ةميظعلاو ردقلا
 | مدقلا دبعلا ىلا يردا ال ثيح نم راكذتلا ىتيطم ينتلمح
 ظ هربا نبال وبا دنع قداص يكلم اكلم لباق نيح

 || لك نم ا رشع ةنم ذخاو ةكرابو كواملا ةرسك نم ًامجارا
 1 شريح قف: ةصفدلاا| ماوبا نم اجراخ دواد يل ىءارت م هيش

 |١ ند | ريف د كَ رو امترصا>مل نيمداقلا ممالاب كتفي

 | نييداق ايس ةكللم مبعمو لامثلاو نميتلاو قرمثلا كولمأ

 ظ تاللم يذلا ٠ناطلسلاو دجملاو ةمكتحلا كلم نابلس ىلع

 ٍْ تحن دق ءاقسأ اوف نالا ام٠ هةت.مكح ةربش ضرالا

 || اي موي قايد هةئكلإ مهنا ذمو نييليثارسالا ةريس نيقفاخا

 ظ الح سباتو بارتلا 0 امبجو كتوحرص عافرب < انمح ا

 مهدجمل نوكن الو احات امسار ىلع هللا عضيو ةكلم

 ظ 3 مجسنلا عمدلا فكفك ام اذهو ٠ ةباع امئاطلسو

 ْ لك ا 2 تدأرو يذاملاب اب رضاخلا تاياق نبح يدع

 || سرفلاو نييرصملاو نييناراكلاو ناحووسالا نم رقما

 ||.هللا نا عم اب كتفتو ةئيدملا رصات اهرودب نانويلاو
 || يف هللا دوجو نكلو ٠ ةيبجعلا ائيكسش رائي ابيف ءركاس

 باقلا كلذ نكي مل نا هئادعا نم هيجئي ال رناق وا دابا

 || ةدعتيم تناك انئابآ بولق نا ءايمنالا نم 1 هللا عما
00 

 مع يسم
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 تيلايف ثودلجيل مهئادعا ىلا مبملسا اذهلو هللا نع اديعب ]

 اهايا ةملعد ىلا ةفيخملا ةربعلا هذه نم ديفتسي رضاملا انرعشأ|

 : ! يضذاملا :

 ادجعتم ينقفاري لازب ال ناك ىذلا دنئاقلا ىل لاق مث

 انعم سات ال ملسروا ناف ة ةيمور ىراظنت نا ككل ىعبتي )||

 ةئيدملا هذه ةحاسم لا ةئس اهتحاسمو دحملاو ةملظملاب ْ

 0 رسم هنا عم الكتيه نوتسو ةسمخو ةئم ثالث اهي هو ظ

 دحوي الو» جر ةتيجاف ©! دعاو لكيه ىوس ميلْشروا ْ

 اًددع قاخ ركحاو هلاب مون نش »لاف ٠ «دحاو هلا الا |

 ٠ «الكيه ينبن ابنم لكلو رافصلا ةفآلا نم اًديثك ]
 ةشرو دع ماقملا 0 .باثلا انده ىلع ةقفسلا ينتدخاف ١

 022 تدنما: 6 لبطلا لك قا لبي كلذ عم عموأ|

 ءايخالا لك ناو 'دحاو وه اما هللا نا تاومنلا نم هل نّيبا |
 نم ةرهز فاطق دقو لاق بكت هتردق ةملكم ة ةعونصم||

 هنم 'برقلاب ٌةرِجُس ظ

 1 د نا 5 كل ريثبو> حلالا يلإ ردق نود هنا» ]

 قا وا ديلا ثواب وا ا يع وا كره عنصيل ْ

 ا .ءاو راحشالا نيد دلل حانملا يهذلا رئاطلا كلذ

 ىردلا ءاتثنالا كرتو بكاركتلاو ريتلاو: سشلا ىلغأا
 ديحولا كلا نع ةاتنلا اهتيا ينيماكتف ٠ راغصلا ةهلالل ||



 لع

 نوكي ىت> داو ناو ءايشالا لك قلخ نا ىل ىنهربوأ |

 « يملا كملا||
 هثاطخ داقتناو هئاداجل غرفتا نا رذثنيح ينعسي ملف

 7-5 1 لياعاب صرفغلا حوبس بقرتا تذخا يلا ىلعا|

 ف ةتيغر 0 ةنآل بودحملا انمعشنل املا نم ناعما قطا ٍ

 ءايشا ةمّلع سوماع ينابرلاو سّدقملا انناعا ىلع فوقلا ||
 مثارح عالتقال ةيفك تسيل ىسوم ا نم هع ةزيثك"

 || ىلا هقيوشت ضرغب نت امنكل هبلق نم ةينثولا تافارخلا

 هقالخا ةثامد رهاولظ يىل تحوا دقو شئفتلاو ثدحبلا ةدايز

 هراكفا ةياصاو هنهذ ءاضمو مكحلا ف هيار دادسو

 قئتعيو هرجبيف هدقتعم نالطبب اريخا عدشتي فوس ةنا||
 مهرب ناغعا |[

 نا انثبل امو اينع تيد عزاش انعجو ريسملا اننناتسا مث
 كم تام يذلا ليباه ييئابرلا مدقلا كقيدص تيب انلخد ظ

 ٠ ران يف ايلا بهذ نيح ةيردتكسالا يف ليوط دبع

 داشرلا نس اوغلب مهئاف هدالوا لاوحا ىلع فوقولا كمبو ||
 |ةئبا رم عم .ةقادص يف اوناك ذاو ايثع تيب يف نولازي الو ||

 حيرتسن ةعاس فصذ و مهدنع لزنذ نا ىلع انقفتا يم

 أ طيسبو اريق- لزا#لا ناكو ةيدايلا ىلا انقالطنا لق ابيف

 ع ةراطلا ةيلاهالا ةحارلاو ناقثالا حورب قفاخ ةنكل

 -- دمع مدح

2 
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 : فرعا ايلبق ناختتسلا كقععت ةسعمف ةلهو لوال يذلا يا

 الل 11 مرد ةامدال ارش هت زراكت انا: ناكلا
 82د يكاينسسإل من٠ تعره يب اوعمس ذا مبنكل اهاياو

 .ليهأتلاو باحرتلا ديزي اهرمج نم نيرشعلاو ةيناثأا يف ةليمج

 ام دعب ينتتضتحاو ةداشبو فطل لكك ينه تند مث

 نا ىلا 3 هد وداع نليرلا رعخالاب انمدلك كرع

 110 ا 2) فرس نإ تعلوو تحل يعارذ نيب يلاك

 1 4 لع حولت ة 2 نيثالث روعلا 6 نم 0 كاك جرخ م م

 نوللا رفصا هجولا ليئض ةنكتل حالصلاو ةئطنلاو لقعتلا
 يلع مالسال هدي ّدم ذاو قرع ركنفت نع هايم فشي
 ةفقادصلا عامش نيوادوسلا نيدلي.لا هيئيع نم ثعبلا

 ىدحايف هفاصوا رئاسب ًاملع ٌتطحأ دق كنا ذاو صالخالاو

 ٠ كتيدَص نبا رزاعل هنا لوقلل ةجاح الف ةقباسلا يلئاسر

 زازءا رثكاب ىربكلا تخالا اثرم ةتعلا يف ينتقال مث
 يد راقلا مكرم ةفامل مدع نع ترذتعاو 15 ك ١و

 عارذب اهتقنتعاف ٠ 0 ىف ىآ ةنيتلا ةرديكسمالا ةثراولا
 * :ابملق نم راكتفالا نه ل اعا 2 ا هديتسلا ةمحملا

 ه1 املا "نه 2 اديدُس الأمم يداّؤَف 4 2 ىدكحاأ

 تا ل نصوم عرب ذا نم وضع لك ناك 5! ةلعاصلا
 لاما يفو ٠ ىل ًاخاو نيتخا تدجو امم ةثالثلا يفو بحلا

 1 ل ا تموج د ل ل لك هس صلات دع قع لا ع ويت تم وسم عج ص وتعس < توك دعس مم سس هع مس 1
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 || اغد يبشلا ماعطلا نم اهدنع ىّيَسَت ام راضحال اثرم تءرسا
 || بكز مل انثا يعادب كلذ ىلا انجايتحا مدعد انحاللا نع

 ْ 0 رزاعاو ميرم تناك كلذ نوذغ يفو ليوط دبع نم

 5 أيس 0 0 زن نك ةراثكا ءامس ١ يننالأ مس ينرح

 ْ 07 يلإب امتربحا 8 > لدنعو أَ 062 5 قل اممدأ لراس

 ِْ 0 ةليمخلا را_ههزالاب هئطاحا نع رثؤا ال تنك 5

 | ةنع اهتجا:اًركسش كلذ ىلع نناريتم رف ل ا
 ْ اع ا ْ (بعم 1 امكاسرا يلا را ديك

 || يتأا .امسفن ةرابط ىلا ةبسنلاب اروك دم ظن سا
 || ابيئيع ناف ءاهبو اقنور اهديزتو لالا راوناب اميلع ضيفت

 0 0 رفاو باص اهو اذوب ءامسك ناواقرز
 : اىإ

3 6 

 3 نو - 5

 : 5 50 "معان... ان

 0 امتءلطو بأاق و 8 محاَمْلا أهد < ىلع ىلدتت 5 د كر

 : كنا ىدح ءاهدلاو نسحتلا رهاظم ا ةيلاخ تا

 ءافص نم ةرهاطلا اهسنن رارسا ىلع علطت نأ عيطتست

 امهملع مالكلا ر 4 نيثللا ا امءةمع

 ءالملاو لالا نم ءيش يف ابتود تسيلف اثرم اما
 هلو كلاح دوسأ مكه اهرعّس نولو لقعتلاو ةئناصرلاو

 قوولا ىلع انس مي نم تعدل ةدرام ك..حجدس هكيعلن

 ىهذ نمسا اهزتشو تاليئار كالا تاق
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 ' يت حربي يار

 امسفن ىلع تذخا اهناك ربظو٠ اهتفطاع قدصو اهتين ةرامطد||

 تلد لك اهلا تكررت عرف انا اتتفايط كجاوي مايقلا صا

 ايف ىذق يف 30 ضرأ نع يع* مالكا هيلع ةلضفم||

 احا تنك م ىتاف ٠ ةيسأق هب دو دعب الي وط و انوابا ْ

 ١ نوعبسلا لهو ةغعارفلا روق تدهاش لهو أمق ىحتسملا ١
 هله تفتو لهو نيلوالا انئابا ءاند زا عنص نم [هرشأ

 اا ٠ ةيازالا لابملاك نافوطلا هجو يف لاي امك مارهالا

 ةحراط يذلا سوماع ينابرلاو وه ثداحتي ناكتف رزاعل| |

 "ك1 تا ككشمال انها 0 ع ةريك هسا
 ل را دالك استانا امتلعتو : كلا تنك اي هداذإ/
 1 اكيد ءاطع اليعتت تنك .ةزرطم تدان تالثأ

 ظ

 ةعانص نم ناشيعت نيتخالا نال ٠ ةيتالا ةئسلا يف عضويل

 )0 رلاو نسردالا ةحاقفا قمارزانلو لكس ريرطتلا||
 0 امضعد قوقرلا جرادم ابي 52 1عو خسنلا ي ل ةنيكللا :

 ل ام ولا نيعمسو : ل ف ىضق دقو 0 | كليك

 ه- 0
 ءايعسا روس نكد * كا يناداو ةلماك اهضعدو اب 1 4 2 ىد

 ةحور اة ا ماكحالاو ناقتالا يف ةاغ

 3 ةطاغ | أميق عقوأ ةزال راثلاب قرح نا ابظح نكو امذاج
 صيقنت وأ مب جاو ةطقن ةدايز نال لدوحاو فرد ةيانك

 ةرحو 2 كلا 4 | 00 يتلا ضفرب يفي ةدحاو 1 ٍ
0 
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 | سطاليب ةأرمأ همنصب اهتصوا ارز 07 رم ينتدا مث

 ْ 01 يمزع يف» تا اق مث ةرصيق ن“ !مءرجر يف

 ٍ تقر يلو !دح 5 ةدح امنال هن ده اه همك لد 4 ا

 || ملشرواىلا ةيرصيقنم سطاليب !مجوز عم تءاج ال ةيضامل

 أ| رزامل ةمل اء صاخلا اينيبط تاسرا حصفلا ديع تقو يف

 قو هلذش ىلع بابكتنالا ةموادم ن اك ناك ىذلا

 قعا تازرطم :تلدحشا نع نا درج نم يتفرع

 1 0 لع حدم ُْي تطأ لدم و البق حيذملا

 “»غ 2

 ْ ريرحح نم م وئصم تاك 2اطغ ةذئالا 4 ترظن مث

 || نوتيز قارواب ٠ ن ٠ ي- نافرألا هيلع 0 ليعو

 1 01 رم اهثمرسف ةنكحلا سرد درااذه تاك له ال

 || «ميخاو رزاعل بحاص انقيدصا وه لب٠الك » ةلئاق باوملا

 7 ش «ةمسا امو» اتلاسف

 )») ىردابلا عوسي »

 || نع ماكسي انحوب تعمس يلا » محرم يمع ةنبا تلاقف

 || رزامل مالك نع اتحوي هاود ام يتركذ ُث ٠ « صخشلا اذه

 || مث * ًاقباس كيلا تنتك اك يرصاتلا تيد ناكي 2

 || اذه ةفرعي ةديعس يىلاذ سدا يلا » اهل 2 كلذ ىلع تداز

 : نا 0 56 4 رظنو» انا تلق (« صخشلا



 م١١

 2 1202025225252 يبي

 اثرم تا 5 حايقرالا ءىلث ناتخالا ائيلا تعصاف ٠ « ا

 ةرضاتنلا ىلا انرداغ دقق 1 مايأ ةعرجد انكم انه م

لاط اخ ككل عيباسا ةئالث اثدخع ىذدق اه لعب
 نا رزاعل نم ب

 6 صضرغ لتخال مايا ةثالث دعي اريع ثدءد 0 همشاوي

 «!ديدش 4 هم هنال هيلا يخ ! بهديسو

 نع 2 تنك نإ اذا ا رزاعلل 0 ىلابر أ لاَقف

 نأ نسحالاف كيحاص يئاوتل ندرالا رهسلا ىلع بيرق

 داسيا هللا ١ « انايماجم ةءاقولا ةصرف معتو انقؤارت

 ل نم هل أ يسفن 2 تل انماط باجا هيتحا دراعل

 خالاو ىرخالا ةمد؟ ممم 0 ناثجبةمم ناتخالات © كليعس

 ةرابط يف يي اه مناك نوددةم 0 أمتمحع رورسم

 ة تح صقتت ايل عبار ميلا فرضا دعف كلذ عمو ةمحملا

 رقثو مثبتر 1 ىلع مثو هل ةثالثلا ةمح ْنَع ةثالثل

 ةاها ةلاح يف مهيديا بعتب مثزبخ نواكحاي ذا مهتلاح

 لع بهدا و رشها وا ىوكت الو كراملا أميلع مث دسم

 ىلاب ترعسَو مقانألا كدر 5 رامملا تملا اذه وأ
 3 5 ب م

 7 نقط 40 نركحا نأ ْن< تكل اذا أدح 8 ليعس نوكا

 ىلئاقلا نا قىد> ةرداطلا ةمحملا 0 2 2 2 1

 هار يذلا يئاعلا مالسلا نم ًاتوهبم ىلثم ناك ينامورلا
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 م نحو كلذ يف ىيطاخ دقو تيبلا كلذ يف !ُدياََس ٍ مسسمم

 |١ تفصعخم ىلع ةلفاقلا ط4 ُْ انلؤ روظلا و قيرطلا ُْ ١

 ْ ىنابرأأ قددص انك ردا انهو اجيراو اينع تب نيب قيرطلا

 1 أ ندرالا دصاق هنا لاق اذه ٠ لئالاغ ديبشلا ملاعلا سوماع
 ا

 | سو هع ىلع ه هصق دقو ا بيرغ ملح ب بادإ ينلاب عم جيل

 نم يك ةسحو ي د تيأرو خف 2 ىلع سم ١ مكتلو

 هيلع فوقزا 81 قو جاه م هعامس لعد لاعذنالا تاير

 ىعدي لع دي 20 ليثالاغأ يس وماثلا بحصي ناكو

 ام ا صولا حا هسمف 6 3و ل

 0 باس عربا هناي حرسدو 4 هناك ذ ف تنطر "يسرمانلا

 ا ردامل بناج 2 باشلا ألو بكر سومأت هلع لاح هيلع

 || اخرا أر نم تاكو قنرطلا لوط انتلطناو
 ىوس دردخلا يلا ةزارك نع ردصد * يد هال نا («لواش )|

 ةسملالا ةلاسر لدلو ةرارخب ة 4ع عفأ لإ يي ىناثلا انمب ررذلا '

 الد نال هابتنا لكسب.امييلا ًاينصم يئامورلا دئاثلا نكد
 : مهلاوقا ند“ سرت لحاف ٠ ءاسنالا 2 ؛ عاللال ما

 ا 1 قس نأ ٠. نكت ال قيقا كه نك ع ةأدا

 ءيحم ةدرص لمت داجا مث٠ ةبوتال ةبربلا يف زراك اذبك ديقح ||
 | ةمادق قيرطلا نا ُهلوق كلذ ىلع دازو هكتلم دحمو اًسم||

 لحرب ال ءامملا تامالعو ةكئالملا ةطساوب 0 نا يعمشب



 ا ١

 دقو اهجارباو احيرا راوسا ىلع انايقا اريخا *شحوتملا ةرربلا

 ىلع ليلقب تقلغأ ام دعب اهياوبا انغلب اننكل ليع رابنلا ذخا
 انثيل امو لالا يف ابحتف اياد لهس انعم دئاقلا ذوجو نا
 وسمتلاو ائلثم اواصو نيدلا نم تائم انثيب لخدو انلخد نا

 لاجاملا ىلا انقلطنا يلاتلا حاصلا يفو ٠ انعم لوخدلا ةزاجا ظ

 «تيماجم دئاقلا انقراف ةئيما قيرطلا تناك ذا ةنال اندحو

 ديبشلا ساباراب ةدراطل ضوبلا ةيها ىلع ةليللا كلت تابو

 نم خسارف ةعيرا دعب ىلع ةلفاق ىلع سما ةليل يف لمح يذلا

 فطنقم فاي امو . مبنم نيديثك لتقو مببلسف ندرالا

 كدر تيس تر كلا ةبتكإا ينا » لاجلطا يف يقسو نم

 ا 9 3 د اجا 0 لاجلملا يف يما

 ا هئطاَس ىلع ةئاق 3-0 ندرالا ربع ف ةراعص د رق

 ثيح ندرالا ةضاخ كرت دق ذا كانه دمعب انحوي نا انغلب

 دقو عيباسا ةعضب ذنم ميرم بيطخ ائحوي ةئم دمتعا

 ن٠ نوريثك مثريغو ليثالاغو لواش عم رزاعل بهذ

 اذه ةور ىلا دئاز رقوش يف مه نيذلا ”العلاو نييسومانلا

 )») هعاجسا و ينلا

 30 2 اذلو اًدج ردان اننيب ين دوبظ نا يلا اب اًمجو ْ

 5 نم نادمعملا اثحوي ةيلاسرا حبجرت ُْ ركتلا

 فرست ل الا كنائس كشلا ان « ملظعالا داوسلا ا
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 | لوقي لكف سانلا نيب ةثداحملاو ةلوادملل عوضوملا اذه
 ل 0

 ما وف اءسمأ ”دردملا يلا اهيولل وا بنو له » هراخ

 «7 اليا
2 1 , 0 

 52 .دهاسا ام ىلع ةيلانلا ىلاسر يف كعلطا فوسو

 امم لك نم رثكا كل دلت ةتملاطم نا نظاو اداغ تر
 اقياس كيلا ةتيتك

 اسم انلوبقو ًاعيرس ليئارسا ءاجر قيقحت لجالو
 م 3

 ةمحو راقوو ناعاو عوض اممالص مدقت ىلاد نْيحا

 كتنيا

 انيدا



 ةعساتلا ةلاسرلا

 زيرعلا يلا

 نم يل ضرع ام ابنمضا يتلا لئاسرلا هذه يف ىننا

 دلل ىلا سوماع ىلابرلا عم يت>حايس ءائثا يف ثداوملا

 دوا يننال حرشلا يليوطت كيلع لقثي ال نا كنم بلطا

 رضاح كناك "ينيعب هش لك ,ظنت كلعجا نا يلق 0

 هذه يف مك نا يئاغ كنا عم كاف سل

 كراكفا ةيرج يدبعو نيملا يأر انأر 018 5

 ام عيج ةعلاطمل قاست كنا باودلاو قل ىلا كحابتراو

 يتلا قئاقحلا نع ةباجالا كسفن ىلع ذخأت اهليق كيلا تكا

 0 يعرتسا رقوملا كصخشل رامتعالاو مارتحالا ديرب
 اميلا

 يف ةطنللا لوقح تيب سوماع يلابرلا غلاب ام دعبف

 لامعالا مادخل نيعو داصحلا ةدم ميّت نا مزع ثيح لاجاملا
 0 ا تا

 17 0 د دج موج تنال 17 ل ا ل تانج انج حطام ا اح نع يافا يعج سجس تنجب جسمرمم سس نع ب ومسمل عون مع ام ووصل جل تصدسمو ع م ع م يمس

 3 ب -

 : ١ نتن ل9 فلسا 2 6ئفششُُْسس ير ا ل ا ب ل يل ا ا ل ل ريو رجب جا الإ ج1 م 7 9 123 حو نعت م رتاس لا
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 1 ىلا ائيحصد نا دعتسم هنا انربخا مهتم ةبوللجملا ْ

 7-5 يح اليلق 7-0 ان.كر امو يلا ةدهاتلا|

 ”دوزمو هاصع لع انفك اكوتب نا 0
 رايتعاو ةا2 لكسب سرماع يلابرلا اهدحا اك فرب ٍ

 تناك يتلا ةدوقولا هتئيهل امارتجاو ةيتو:بكلا هتبترا ًاماركا ||

 ىمع ةيطاقم ٠ هاري نم لك نم لالجالاو ءافثحالا ةيسكتتا|

 دردملا اا بهذت نيا ىلا » ةفرع دقو ةيحتلا هل وا

 هبه لثم يف جارخلا يب كرت نا تل ارت تيك
 ناك دقو ًامساب اذه ةياجاف «7 ةربلا ىلا بهذتو مايالا |

 ّسائالا' ثر: ةيحللا كالاع ' رعشلا دونا ةثلا يلع الدر |

 عاتسلا يريظن ةمسم ئم نا» ءاكذلاو ةئطنلا ةراش هئيزنا |

 يف هذي نا رقوملا يئابرلا اهيا هيلع بترتي ةزملا يعفاد||
 سائلا عيج بهذ ثيح ندرالا ةيرب ىلا تقولا اذه لثمأ|

 !ءاكجس نم ندملا ىلخا دق ديدملا يبالا اذه نا اَنْ
 ندع تام نصراقفلا رشعمم نك هذه ةلاطاو اثل ىغشيف :

 ثيح ىلا سائلا عبتن نا وا ةيابملا تويب يف 1 ٍ
 «اوهذ ا

 نكلو ىم قيدص اب باوصلا ئ م بيرق كرمالك نإ »

 عمج ديغ ايدا نم رفسلا رخآ كر كلكات كلا نكي ملأ ظ

 « ؟ةينامورلا كدوقن ا



 نق

 تأت يذلا لجرلا ةدهاشم ىلا قاتشا يلاف ىلب»

 عاشرواو ندملا رشلاو لالا ١ :ةرشع كيرعتلا هلرح
 « ندرالا ريعو 3 لا لك نمو

 022 ايمنالل قيفح نبا ي :لا !ده نا "ظن الأر)

 42 نارك تاك 0 اذا ا ةنآ الو عنصي مل» :

 اق وللا احل
 نكي ال ذا عادخ لجرلا اذه نا» ىتم قيفر ضرتعاف

 أ | لاق «٠ تايآلاب ةتوعد نهري نا نودب امسن دحا نوكي نا
 هصالخا يف باترا ىناعج ْذاح شجا تودب ةتغب اذه

 ينو مستي ناك نيح اهسالو ءايرلاو ثيحلا هيف نافاو
 فداصت ماف هنوئج قاسطا تمن ةءادرلاو رشلا رهاظم

 ريصق ناك نال يرم دنع الو يدنع ًاناسحتسا هبجو ةيور

 | قوذ اللذت ىدبا ةنككل سامالا يرز رظنملا حيبق ةماقلا

 ًابايثراو 2 هيف ينداز سو.هاع يناب لأ وح تاتعملا

 | روتعي الات ًاناسنا ريصملا دقانلا نيعل ودمي ناك لامجالابو
 وثحي دقف ةيصخشلا هعماط :زوفيل شغلا مدختسيو عادخلا

 اذهب ملكت املو ًاسوكتنم كباقي يكل ارغاص كيدل
 ثردحلا يف هلفطت نم طع داع ماعلا هيلا صخش

 دال دنت نإ ذنب كف لل ست
 »ظ 5 0 ددص اب كقيفر مما أم»
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 دم م مسلما

 ةئمدختسا دقو ىطويرخسالا وعدملا اذور. ةمسا » ئ ع

 دقو عايضلاو ىرقلا نم اهيبجأ ىلا كارلا ليل ىذ
 « اربع تيدو لاجاملا نم ةيزلا عمل نآلا يعم ءاجإأ

 هذافض ىلع ًامج ىز نا نودب ندرالا ىلع انفرشا م

 لبقا عومجال اراثآ انتدهاش» مدع نم نوريحتم ن انيبوأ|

 علطا ذاو اذاوج رطتمم بدرغ لجر لامثلا ةبج نم ائيلعإ|

 . يذلا انحوي نودصاق ند له 50 اناأس انتري> ىلع ٠

 ىلا انه نم لقتنا ينل نا انل لاق باحيالا 6 اد
 ءىطاص س ىلع اربع تيب برقد دمعد ل وهو ا ةفاسم ظ

 ءىطاولا ىلع نيع رجلا كلذ ىلع دازو قرتتلا ندد

 سوماع ينابرلا لأسف ٠ فالآ ةيناث نم لقاب اوسيل كانه[
 . ( هينف كتبأر ينال بورا اذه فرعت له الئاق م

 ىدربي رهو عبرلا سيئر سدوربه ةيساح نم هنا ١ باجاو

 هكالما نع ينامورلا روطاربمالل ةيزج عفديو ادج ىنغ

 انثثح ام دعو ٠«تيطسلفو احيرا نيل دو ل 0
 ندرالا ءىطاش ىلع نيدعاس ةدم ريسملا يف انعرساو باك رلا

 ةسطرحملا راجشالا ضايغ نيب ماق عّيرم .جرب ىلع انالطا
 خذ جربلا اذه نا سوماع ينابرلا لاق اربع تسب ةيرئد

 ره ! ايعسا أف م يأار يدق امايا اهلزذ ذ ينلا ةداعلا قوق

: 0 ( 1 
 ةلثلا سار نعر امايا 02 نالا ىعدد رهو هثادعا ند

 1 ممم م 0000 ]1 + < 1
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 ْ ةنرأت ه5 ءامسلا ىلا ايليا يبنلا دعص هذيك ةلايكأا ىلع يقلا

 ٍْ ندرالا عشيلا 2ع 88دك حولا ةرخصلا ثديح ايم ءناج ن

 ««دعاصلا هللا يبن 4 1 يذلا 1

 ينيع ماس ةروصتمو ةلتلا كلت يف ةصخاش انا اتمدو

 اطل 4 (اسرارتدو الاكرم ىف ايلا ايليا: ىنلا/|

 يىل فشكتناف انمادق ةباذلا لخدم و ةتانتلا ينم تحال|
 اجرعتم رهنلا ناف الاهذناو ايجع ىلق ناضين فقوا دبثم||

 . س دم 0 هَ |
 اك ىلع اربع ترد هيرذ هيف ةمعاو أس وهن ”لءاجو كانه

 اصاء سوقتملا حيسفلا ءىطاشلا كلذ ناكو ةرئاد.فصن

 ناكو مادقالا ماحدزا نك ةعئر هنم 12 1 ىدح هيف نيلزانلاب

 ىنلا وح رظنلا فورصع ريثعلا دشن اذه نه ردحاو 1

 بالالا ىلا ان نوضخشي بحمله فرغ يف عيمملا نأك||
 ىلع مياباق« ًافقاو يبتلا ناكتف هتحاس يف ةضراعلا رظانملاو||
 ضوخلا لبسو روغلا بيرق ربنلا انه ) ءاملا يف "ىطاشنا||

 7 ةرئاد فص دك ىلع 4 نوطيحم مو مط ) ادج '

 يف ثادحا مباكو ادع ةئملا نوغابي مثو هذيمالت هيااو-و||

 اربع تيب ةبرق ةفلخو ايليا جرب ءادولا ىلاو ابصلا رشأ|
 ٠ ناطيللاو ناردملا ءاذييلا ٠ نانملاو لئارلا ةريثكلا ||

 هم ائيرتقا ايابق انناذآ ىلا اضاو ىنلا تود لصتا دقوأ|
 ٠ نيعماسلا ىلع ًالوتسم ناك ىذلا مالا تركسال ارظنأ|

 اوس نع و د

 ا ىلا ؟ قف وهب 7> يي نع و

1 َ 

 ةيولا اذا كب



 لالا
 .٠ يالا ب بى ةنتنلا7 3 .1: 7139

 أ ابلجرت كلذ نم رثكا نيكار مدقتلا انكم دس ل لذ 0 00
 أ[ نم تارتقالا- اندبج نيلوانحم انوندو كسل 1
 || انمادق نم يمحنتلا يف نوريثك دودج لاخلا ىو : يلا

 | مكتنملا لباقم انرمص ىت- سوماع يئابرلا اوذرعو انورظن املاح
 || ةملك لكتوو عيسأ نا تنيظتما ثيحي 4 نه ةبرق» ىلعو

 ) هسب درثد اذا و ميرم بيطخ نحوي تسأر ني تشهدنأف

 || ناكو ٠ هب قطني فرح لكل مارتحالا ديزت ًاينصمو
 اسم < يحب ماودلا ىلعو لبق نم ايك يالا ةزارك عوضوم

 | نم 96 كلا فصا نا زيزعلا يبا اي ةردافق تنك ينتيلايو

 1 لوقي ةتعمس ىلوصو دنعو همالك يف ةرقلاو ةمكتحلا
 || ةيدرمعم نأ ١ مد ٌكفس نودب ةيطخلل ةرفغم نم سيل»

 ْ ثا نفعت نكلو ةببوتلل يه نالا ا "لإ كال

 ٍْ مد 0 الأ يننولأست لهو !ةيطخلا ليسا هد قو

 !| تدسيل نأ بر ١١ لاق“ م ! ةبطألا سورتلاو لوجعلا

 ْ نيالا أشنو 6 10 )») و ءامدلا 3 هلو

 0 + كة بص 40107: 1 الخ 017 يصح نوحي ا ىذا ةففشو 8:190000جيسمل1718: 15 يه *_ "جسم... 2م 20617 دق ل الوومجسو وح نوم : ع دعم

 ْ 0-0 ةحيسذو 00 ماو 0 تأ م اذعلا يلا أمم

 ْ ماهلالاو يحولا روثب نادقتت هائيعو 0 "0 ةيمولا|

 ١ ةحيبذلل الظو ازمد نوكست يكل ” لودت ءيش يال»

 ا ! ماعلا س أت ذنم هللا نم ةنيعملا ةحيحصلا ةيقيقلا
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 هعرطق فورخ حبذي نأ تناسنالا ردقي فيك اوركتفاف

 ىذري لبف كتايح ديري هللا ناك ناو هسْفن ةيطخ لجال

 مدي برتقا هنا ىلع ٠ ليئارسا 00 ميو ةايج

 ا 0 أ 2 اذوه ةيمويلا ا نم دار 1

 اوملطو كو الاجر نوريثك هيلا برقا 5 ٠ ( و

 ترأرف ةعفتلا مهتيدومعمب 2 وه ايفو مث دمعي نأ هم

 ' ىلا اتم دعص ايليا نا سوءاع ينابرلا لاق يتلا ةيبارلا ىلع
 1 هلعو هبارتا نم لحرب 0 اخا رزاعل غائبا

 ةلقاز اع الخف ريمعتو فصو هب طيح ال ام راقولاو ةييهلا

 تبدجو ٠ يل ترحعس يلا مالسلاو فالحللاو ةعدلا حمالم نم

 |ال»لاحلا يف يلثم ةتأر منال يرم يل تلاقف ٠ يبلق هوحن
 |ةنيكسو وده يأاب يرانا ٠ رزاعأ قديدص نوكس هَ لد

 1 0 هنور 00 هناك 0 صعل دو 0 ف 0

 00 همشل ايأ هذا ل 0 هيناك ىلع 0 2

 يرظنلوحانا ردقا ل ثيحب ءاهبلا ولالا ةراش هلل سانلا

 هيلع 4 هنمع تعقو اماحو يبلا علا 1 ةقيقدلا يلو : ع

 20 روش ةأثيع تةءاضاف أك الم ىأر هناك ة هممت تريغت

 سس سس سس معو ج4 تا 37 ا اه سلا هلل د اكل ”اوماو ف دور اهلل ٠ دوا دل“ تريل اجرا وع كرر 2 االول الار رم فيس اه ورع 000 ف6 ص7

 . يس تروم بج جوي ا يجو 1 ب ---- هج رو ويجي رج د مج وج نجح ا ب ا 1 7 حو حجل حم هج جن يجج م

 ادم مث م٠ ًامالك عطتسي مل ةتككلو ملكتتيل هيتفش حتفو
0 

 جإحإسصش*)ظ|*ضظهظهظ»طهمإهمهأهأ(أ 07
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 هناك اتناك ةقيقد 0 لظو مداقلا بيرغلا 2 قبلا هدب

 ةدودمملا مدي 0 ةمحلم 1 راصيالا لك تل ىدح مص

 الئاق سردرو> نم م اعل قوبك 0 ثتوصد ةمعب خرصف :

| 

.© 

 1 ا سا نال نا مم دع يس عسا ل سس اح ع سس عم

 000060606080808 ا0ا0ا]اا““““““““““”؟1ة#1< <” ”*”« *1إ

 هلا ريفغلا رورمملا كلذ نم ّدحا قبيل كاذ ذاو.«!ذوه »||
 يلا 0 نم بجعل 4 3 رزاعل نا ىح 0 2 هحنا

 00 نق ناك ثثيح ةيحاتلا تلت ىلا عيمجلا ري

 الئاق مالكل أ ينلا درطتسا ّ هقيدص

 مريلا ءاج كقف يءويلا فورخلا حبذي اذا ينومتاأس»

 تايد لاق ٠ «اذوه ٠ ةحيبذلا هذه هيف لطبت يذلا ْ

 سائلا اياطخ عفري يذلا اذوه» مظعلا يقآلا وحن هيدي الك ||

 هنا هل دبشا يذلا اذوه ! يمادق راص يدعي لأي يذلاو

 ةمد يذلا ديحولا لمحل هللا حيسم كانه ! يلعلا نبا اًيسم
 يف لاجو - مكجنيب نكس دق عيمجلا اياطخ لسغي

 تدهاش ىتح ةفرعا لو مكتويب يف سلجو- مكتعراوش
 « ليئارسسا يداف هنا فرعا اذهلو اسم ةمالع نالا هيف

 انرظن بلق لك قرخ توصب اذه ينلا لاق ام دعبو

 زامل دعو يبنلا و + امدقتم نأآكلا مظعلا بيرغلا كلذ

 ةمحصب ناك يذلا نا هل ناع 0 ١

 هيلا تدخشس برتقي وه امفو يالا انك ره هل قتيدصك

 أمت يذلا هبجو ةير نولواجي كانهو انه نم عيسجلا راصبا

4 
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 || لاغشنالا تاراما هياع حولت رفصم قئار هب اذاو ةحملا نا يل

 ||| ادجاس رخ الابقم يرم بيطخ انحوي هرصتا الو ٠ مايهالاو

 نيب نيلثاح اونك نيذلا ىحنت مث ٠ ةبحو ةيشخ لكتب هلأ

 تاوطخ راسف ءاملا تنال قيرطلا هل اولخاو ةنيبو ىنلا

 ةمظعلاو ةب.الا هحو نع عانقلا ا عضاونلاو ءودهلا

 ةيشخب ربظ اك مايحو ىنلا ةنم اند ٠ ةنكلملا ةعؤرلاو
 دورت اذام» 0 ثوصد هل لاقو اهماع ديزم ال راقوو

 «كئم دمتعا نا» «” اسم ريدقلا هللا يذاي كدبع نم||
 .نينقاولا دعبا ناذآ قرط هتونخ عم تودب اذه حيسملا لاق

 د ف جوت لا ل يتلا توصلا كلذ ةذر ادبا ىدنا الو

 كدسرمدو ةيشخلاو عاضتالاو عوضخلا ةءناعب ىنلا ةباجاف

 قأت تناو كنم دمتتعا نا جاتح نا » لاهذنالاو بجعتلا

 نا اني قلي ةنا» ةئيكس لكب اسم ُهل لاقف « * يلا

 دب ال“ ةنا< ًاياترم“ قاب وهو-ىنلا ئآرف ٠ « رب لك ليكن

 / ىلع سدقملا لالجالا نم يغشي ام ملظعاب هدمعف كاذ نم
 0 ا 5 ١

 كا لل عا كو ىلا اريرقلا ىلا: اب اذه بعد
0 1 0 : 
 يي ىهرو ءانيس لبج يف سومانلا ىطعا كثتئم ليئارسا يف

 عوسب نا انك بير ال ةدامس كيش كنردل مواعم وه

 ع وه انحوي ل كبش ىذلاو ندرالا ف ديما يرصانلا
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 وخلا نا جو فصاق ا عك ه نم امك توص انسوؤر قوف

 #ت

 ا رده الا ءاملا نم دمتملا بيرغلا اذه دعص ام ةناف هللا نبا

 ا ادح اندهاش نيرعدللا قوف 0 اكقفتلا كإو ًايفاص ناك

 ارون نم ا 00 هنئم تنشنو سمشلا نم عملا 1 رهاب

 "دلل عر هنا ضعبلا ا 4و * حيمسملا سار ىلع ثرئكثساو تلات

 1 تس حسو هع مع دج 000 الا ااا

 : 00807... ل7619 5: هدا لج 11177 فاتن 7: ل117: 716257 121 فاح تنشط < ن1 7 0 ع وعل ويوصل 1 روطاول ديو 0077-6

 هه سستم >

 نيذللا لاهذنالاو ا نكلو“ قر

 0 شقن لك لخاد يذلا فوقحاو عيمجلا يل اع ايلوتسا

 أ امو ةرران ةءاح ةئيه هيلع لزانلا دجملا طسو يف نرصبا

 02و

 - يم

 || هدم قطن ثوص ىلا لايف دعر هنا باحسلا 0 8

 أ بالا ينبا ره اذه» يهو نورك تالحتللا
| 

 ن* ميظع بناج رخ تارلكتلا هذه ماسلا 0

 16 6 ا
 0 0 عيمج لا هودححو لجولا ةرفص تاشغو مضوجو

 ا

 ءامسلا ىلا ةمايللا تعئتراو روثلا ىراوت دمجملا توصلا اذه

 يي لوح ىملالا دجملا نم ةلاه ةرداغم رظنلا نع تباغوأ
 فيخملا رظنملا

 ظ ا اذه طسو يف ًلظ يذلا «هللا نبا» سأر | :
 ِ اًريخاو راصيالا نع قتخاو ريثلا ءىطاش ىلا دعص 5 اثداه



4 

 ةنا ةسسرو حرفب ةدعترم وجرت ليئارسا يف ةدحاو لكد|

 لأ لب ييدو,. ن٠ | 30 لوف ة ركحللا ابئيا عا

 ةرظان ايسم وه عوسي نا نقوأ نأ يناعا يف الك ينديزب
 0 |مسفن هللا ةرود ىح ايسم نم عقوتي اه لك هيف

 5 ف ىفناذ قرا 0 ىنا ىلع * هتيلاسرا ةدابشل

 سان انيح كنا ةققحم ىناع : نع جافدلا و زرعت اذه لك ؤ

 هنا نأ ف جهتمتو 1 0-5 يرو ةلساقملاو 00

 مالا نيب نم نويبد راع عزأي ليلق اعو ليئارسا ركذا

 يل ابرج كلاس دودو عت دم غورغب ينارتو |

 2 تكا ةميرخأ أ! رومالا هله ف 6 مل ىلع فقا يكل

 هذه ربخ نال طقف يلئاسر نم اهيلع فقت ال يتلا ٠ نآلا|

 20 ممل

 مع

 اودهاش نيذلاو ٠ ءاحنالا لك يف عاشو عاذ دق ىئاجعلا

 رص٠ يف اسمووري فوس مهنا يف بير ال عوسي ةيدومعم||

 1 لل ىلا ىللإلا عيرطلا نت رايه اع نوتدحد |
ْ 
 ةيراخأأ دا | نعو كلا ةرودك نم قتنلا وحلا ناعما

 نوريثك را "بل اهنبنأ خل نياع لقو ٠ درديلا يبنلا سار توف

 ناسمورأا كوكو بل ع ءلا نم ناسرف ردؤ رصمو قشمد نم

 توعس عم ايديمو موداو سراؤ دالب ٠ نم نو دثك 2ك

 م 0 5 7 اذه 00 د 5 دا
0 

 ويدرك 000 1 15 دنا اه. هه م م م اط فم مقسم - ١ ماع سم1 2 .٠٠ كر ةةدطب مدح تاع دفة واحلل ل لة لتال هل ةنسماللا001-96 اا



 وه ١

 0 قوب فابم دورد< ريغ رثعت تاومسلا يلاعا *.م

 ناكف هيلع ل يذلا روتلا أماو ٠ فصأق دعر مدزهو

 ربظ قرب ة هشيم و هنا عمو ةيرعشب نيع هل تضرعت ام رببا

 ذا كسلا وسل سار نم اند م كدئعو راث ن * ”حمر ن6

 م ةحالظو هيلع 0 ةماح ة هديه اكياس ت يف 6

 0 اذه مادو نمشلاكا ةهمال 3 ةييش هلك هتسدلاو رون نم

 ا ةماهللا رونع ءامض ناكو ! ءامسلا م نم تومحلا هعمل 3 ةفقد
 سيء 8 5 2

 نكلد و هتدهاشم | ىلع وفا ل ىت> يمد أه ادم اذكه ةيوامسلا

 ةداحس التو قيحا ا ةيناث 5 ةرم هيأأ رظنأأ ا ا نيح

 | ىسول تطاحا يلاك هبحوو مومسل سارب ةطم4< فيطا رون

 نيب فولالا ناك ايفو ٠ دجملا عاعُس اهتم قفدتي ذخاو

 | ىراوت نيروءذم مههرجو ىلع نيدجاسو نيتووبمو نيفقاو
 | كفنت مل نينثا ىوس مهتم دحا ملعي نا نودب عوسي مهنع

 عم وحأ رزاعاو 0 مع نبا انحوي اهو هيلا رظنت اهئيعا :

 ساهدنالا ثامس ع نم اوقافا 0 دعمف ريهارللا أما * انرمو

 | ءاملا ف مرصد نورظان مثو 4 هئع نوشستفر اودحا ةشقاو
 مهناك ءامملا وحن مهنم اناو مهضعبو ةيربلا و مهضعبو

 شرع ىلا باحس نم ةيكرمي ادعاص هودهاشي.نا اوعقوت

 | هنا 0 يأر نم ناكو ٠ ةئبا هنأ ناعا يذلا هيباو هلا

 مالسخاو ين لاننا ىلع مهضعد ى ف ءامملا ىلا لقن



 مولا

 تيبل ةتمحر سني مل برلا نال اوحرف نورخآ انيب ًاميرس
 ذأ ةورخاو ارم كلذ !ودعو اوكش ضعتلاو:ليئارسا
 نأ 0 اوثزه ةداعدو اما نينوحشم بير الو ارناك

 مييلع هر نكلو اقرب روغأاو ادعر ناك تومحلا

 1 َقَأ 0 ةباحس نم سي » نيلئاق

 ام نيرورسم اوناكو اوعما نيرثكالا نا ىلع ٠ «*”قربلاو

 قوني ناك انحوي ىنلا نا يل رهظ دقو ٠ اوعمسو اؤنياع
 || مث ٠ عوسي نع ًاشتف» رودي ذخاف ثدح امم ًابجعت عيمجلا
 ةناك ئرخالاب (مادحا ناتكسم ءادرو ءامسلا رخ 0

 6 نقو ءايسلا ىلإ دعص عوسي نا ةاوح فولالا عم عنتقم

 6 0 عومسي ءافةحا ْنَع ءىشسانلا بار جالا | نع

 رخالا ضعبلاو ةنع شيتفتلل مهضعب رقيحان ىلا عومملا
 نادمعملا انحوي اوسن مبلكو اورصبا اع دابخالا اوعيذيل
 يبلا اذه رورظ بسب ناكملا اذه يف هيلا اوعمتجا يذلا

 نم توصو ران لوزن هدوبظ بحص يذلا يظعلا ديدحلا

 هامسلا

 ءاملا نم برقلاب انب انقاو ثملف سوماع ينابرلا اما

 نا ىغتباو نيمجارلا ريهاهلا نيب عيذن نا قفشا ةنال

 دمع :ثدح ءاملا يف افقاو حربي ال ناك يذلا ائحوي ملكي

 |يفابرلا ةنم اندف ٠ مذيمالت نم دحاو همم قب مو عوسي
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 جم سس يللا ا ت00 تا رو ا سر سس سس سب يسر مس يب رو ع وج

 ْ تاع يا ملعت الأ سدقملا يبن دكا اهيا» لاقو سوماع

 || « 7كم دمثعا يذلا اذه-ًاناسأا ىعدي نا انكسمم ناك نا

 || تنتئاف ءالعلا ىلا هينيعب اصخاش نآلا ىلا ناك يذلا يبتلا اما.
 1 وه اذه» توما نا باجاو ةقرلا نعي ي ٍِع 3

 || ةنال يمادق راص لجر يدعب ىللاي هنا - ةنع ت تاق يذلا

 (ادذعال ينلسا يذلا نكل ةفرعا نكا مل اناو يلبق ناك

 | اذبف هماع ارةتسمو الزان حورلا ىرت يذلا نا يل لاق ءاملاي

 ا . هيلع الزان حورلا ترأر دقو حورلاب دمعي ىذلا 6

 || ةلأسف ٠ « هللا نبا وه اذه نا تدبشو تيأر دق اناف ةمامح||
 اا قلطنا+ نيا ىلاو» ةن دك راع 0 ديدش ماّيهاب ينابرلا
 رهاطلا ندرالا يبن ايا

 ١ صقنا اناو ديزي نا 0 نكا مل اذه» ||

 يمدخ تناب لقو ء 1 ىلا دعص وأ ضْرالا لع قب او :

 ءاج دق هل تدبس يذلا نال ةبامدلا كّشو ىلع « ٠ أ( تضرتعاف

 ؟7ليرا لست ترعت الامر ادكه قاطنيل ءاج لهو » انا ٍْ

 || ىلا الو ءاج نيا نم ملعا الف املا برلل رئارسلا»

 || نباو ين هنا ىوس مد لك يف ةفرعا مل ينال بهذ نيا

 : ىلدارس معمش دقو هيلع را حورلا لزن ىتح ناسنالا

 «( هللا نبا اسسم وه اذه نا

 ْ اراع تيب 7 ىعمو ءاملا نم جرخ اذه لاق ذاو
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 لول ىلع ةميخم تناك يتلا راجشالا نيب انع 8
 ميرم تناك و يفابرلا هجو 1 ينيع تعفر م ءىطاشلا

 0 نيح امماصا يذل ايثأتل ا نم هعارذ 01 <

 اًهف ماتهاو ركفت نع 5 رار لئاحلا ديشملا 3 5

 الد اب ينو ٠ ةناعانام لكتم يمم اي نمؤتأ

 مولا اتأر يتلا ءايشالا هذه نا ىوس 1 وقا اذام 0

 ظ « ةبعش سني مل هللا نا ىلع ةئيب حضوا

 ال ريطلا انسوئد ىلع نأكو ندرالا ءىطاش انحرب مث
 نادبعلا اهتسارطل فقو يتلا انلاغب انيطتماو ل

 يف ي < تيب ىلا انِجوَو لخ ةرجش ت2 نانوعملا

 00 1 لئاسرفو اثم ةريثك تاعامج انزتحاف ٠ ٠ لاجلخلا

 دنع ترج يتلا ةبيجعلا ثداوما نع لاع توصن نوئحابتي
 ا دعد ءامسلا ىلا دعص عوسي نا عيمجلا دنع ناكو ربنلا

 صخشلا اذه نا زيزعلا يل اي لولا ينرسي ةنكل ٠ دمتعا

 هباغل 5 هنا يف بيد نم سياو ضرالا ىلع قاب بيجعلا

 اللخت ززاءاو محرم بيطخ ائحوي نا كل تركذ دف ةميظع

 ءىطاش ىلع ًاقلطنم ءادهاش اهناو ةءادملا نم هيلا نيرظان
 ناذبف ٠ لالظلا ةفراو راجشا تحن اههنع ىراوت ثيح ريغلا

 هارظن ىتح للملا لمرلا ىلع هيمدق راثا نييفتقم هاعمت

 أنع هايراو نيَّلت نيب ةيدبلا وحن ًامهاذو ءىطاشلا نع ًافرصتم
 10 1 ا 0 ع ا ا تسع سس سس هس وس سس هس دسم
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 مسسسسا

 بجعلا رانب نالعتشم اهو رخالل اههدحا لاف اهنيعا ||

 بيطت ال ةايملا نال هعابتا نم سأيذ ال نا يغني ةمحملاو ||
 يغرس [أ4لفت ادكهو »)ع يبعلا هللا تامح وه ذأ 1 ديلا

 منع اداعترا داز ءاططنا ريسملا يف امهودع مغر ىلع نكلو

 يرأا يف ادازف ةءدالاو ايرا وحن دتمملا لبسلا يف برضو

 اليلق انذل فق حاصلا ملعملا ابيا» اخرصو نم ابرتقا قا

 بجو اهوحن راداو فقوف ٠ «كنم ملعتنل كعءتن اننافا

 ظ افقوف كلذ اللهذا ىت> ملالاو نزسحلا نع رئسي ارفصم |

 ٌْ يذلا 00 أ| ريمدلا اذه ٠ نم نيمحجمم م هيف ناسرفتي نيتماص

 ىل حملا رون هع لو هاج ةقراف لو ناك هناؤ هيلع ا رطأ

 ا قيمع تزد ررظع لددتو هبحو هد 4 ف را 0

2 - 

 ةتيدص ناك ىذلا رزاعل نئكتسف . ادذ_ئذس ا ريمات اهنف

 (ىككنا ٠ قيدص اي ايكبت ال» امل لاسقف وه اما ٠ ممحلا

 ةيربلا ىلا هاذ اثاف تالا انما: 2 يننايرت فوسل

 ظ ليلك ةنقو 0 كانه ىلا يند 7 يذلا حورلل الاثتءا

 ال ثيح ىلا نالا بهذا نا اكل 'ريسخو ةيناث ينئارظنت

 رزاعا لاتف ("٠ يعم نايهذت

 نحنف 0 يناعت يام ناو تك كعم يذأ لب الك »

 دحال نسل 73 تاضلاو نزلا ةحهاد امهماجاف «٠ كعم نوكت

 يبحصد أ نانزال الو يندعاسيو يعم 0 نا



 لا

 .««يدحو ةيرجتلا ةرصعم سودا نا يل عضو لب يندضعيو

 نيشهدنمونيذسا هاعاطاف اعجري نا هديب امل ا ريشم اهكرت
 || اذالو اذه همالك نم دارملا نوكي نا ىسع اذام نيلئاق

 ةيرس برات هرظتنت ثيح ةبربلا ىلا بهذي نا اجاتح ناك
 تناك ام دعب يتلا هتئيه ةلاحتسا نم رثكالاب ابجعت دقو

 اهو الطنا مث ٠ ةيرششب ةروص ىلا تريغت ديج روئب ةفرفح

 امس سس سس سل ا سس سس سس سس

 يف امنع باغ ىد> ةقالطنا اقاريل ناتفتلي رخآ ىلا تقو نم

 اهون همبحو اناوصم نكي يتلا ةيربلا ىلق

 ينابرلا تيب ىلا ةلمللا كلت نائيدصأا عجر دقو ٠

 أأ ةتتك ام لك ىلع رزامل انعلطا كانهو لاجاللا يف سوماع
 ا 22+ ًايسلبو ةمالك انف راق صرصخلا اذهب تالا كلا
 عيمج نع ةثداحملا يف ليللا رثكا انيضقو نينلا ةرجش تخ

 قاب هنا انملعا انررس اننا عمو راهنلا كلذ يف انل ضرع اما
 || ىلا ةقايسنا ىلع انفوقو ىدل اريثك ائيكتب ضرالا ىلع

 اممقاوع رش انقخ اندنع ةلوب2 ثعاو ومد ةيربلا

 || ًابيجع ىمالا اذه نوكتي < زيزملا يلا اي نالاف
 || ةربش محن ناف اننيب مظع يبن رورظ راكتنا نكتميفا
 أ| بير الو ًاتاق ًاملظم هللا نبا دحم ىدل ربظ نادمعملا انحوب
 أ| هدارم ناك تا .ةيربلا يف هيلا سائلا لك ري فوس هنا يف

 تهين تب سي عي م ا ا



 نيك

 بيرغو بيجعو مهبم ء .يش لك نكتلو كلاعم هكا

 ا ٍيأر يف عطقي نم سيلو جايهمو
 000 اونا نا عدلا حصني سومأع يلابرلاو رومالا

 هل دب الف هللا نم السرم ينلا اذه ناك اذا هنال ةجيتنلا

 نيعملا تقولا يف اهتيدأتل ةيدبلا ىلا جرخي ةلاسر نم
 ةشك اف لدم ع يَ ىلع آو ةيتالا ةلاس رلا يف يلعلو

 0 و ناّتكتلا ىط ًامقاب لازي ال ام جردت صوصخ كلا

 هيعس صالخ 0 ءامللا م علطي انئيبا تيب هلا برلاو

 كا

 انيدا



000 

 هَ .

 2 وج حسم جسرا صاع حساب ..:-. بع * عسل 0 جسيصخطخ ملحم. مح دم محم اسصصسمس ا جا 22 حصصصخم هاجس ج جس ممم هس و

 ع ةيداحلا ةلاسرلا

  ندرالا , نم انعوحر نع ةريخالا يلاسر 3 أ

 سوماع يلابرلا ع تءح ةطاللا لرقح تسد ُْف لاجاطللا ىلا'

 0 انعم نك و داصتا يعوبسأ ةدذم ةماقالا ىلا

 ألواع * هذمملتو لس الع 08 طقف دزاملو ميرم بيطخا

 ا ا ذآ ذآ ذآ 1 1 ] ] 11 ا 1111001111111

 ظ
 ظ

 04 رعلا يلا

[ 
ْ 

 . هم مصل - همم سوما - مم ب مع ميسم هم اهلل ممل

ِ 

 ا دقو مم ؟اطوا نع نيديعد اوناك ذا بعشلا ةماع نمو ءابرغ

 كلت هتةايض يف اونوكبو يم دنع اوتنميل اوعد متداز عرف

 ظ تنكح يذلا رومالا نام 0 امملل ول .2 امفو ٠ ةلمللا

 أنه انحوي مادبا ام ةظحالم ىلا ثحبلا انب ىبتنا داهنلا يف

 م كا هرظنم») راص هناو عوسل هجو ركغت ةمح

 | ماب ال ءازكتلا دست ا)) تالق لاقق © مدا ىب نم

 أ ترعت نيريثك 5 ءالأم عيضو قداس اههنع كدربحا 8

 1 "ا



١4 * 

 أ | شتفنلف ١ سومأع خرصف «٠ هئيح يف اسم نع اهب قطن دقو
 || يرضحا ميرم اي ٠ صوصخلا اذهب لوقي ام ىرتف ءايعشا اذا

 ' باتكإااب هيلا م رم تعءحرف .٠ «( اسال جدد اه ىلا

 || ًاقياس تلق ايك انك اننال ةمادق ةريغص ةدئام ىلع ُةتعضوو
 ا 0 ايل ماه ٠

 : حامصم لعشسأ 5 5 دراملا مسنلا قدسلنسل قتاورلا 2 نيمسأ اج

 ْ يبنلا هيف علاطيل ي 8 هحبف انسب جيردلا قوف يذيب ةتعفرف

0 

 ا|أرقا » فوسليفلا ليثاليغ هل لاقف ٠ ةرقنلا كلتي ىطانلا

 || كيلا نوخدم اتاك اذوهو مرتحملا يئابرلا اهيا لاع توصب
 ْ 00 دا ينل باشلا اذه نا قدصا ال ين وك َِ هذال

 : اندحو ناو 5 0 :ينابرلا ةراجاف ٠ «( ا مذ :

 ١ أمس ُْف اههدود>و عقوتن يلا ءامّسالا هيلا 5 0

 ظ ) ”ليلخلا بالا انا ماوت الؤأ ىأن اك

 ١ 1 باجا ٠ (( عدو لك 4 دحساو 0 ينذا 0

 || ةتيحل هدنع تداك ردح ىلا ىنلا دقو مكسحلا ليثالغ

 | اي يإرقإ» الئ اق ينم يمع باط مث هيتبكر سمت هاضيبلا
 ْ ماما ييشح نع امغر ةتءطاف 6 0-3 نأ ائيدا

 ظ : يتأي ام تأرقو اذبك دوج
 ] أ ادع ىماستيو قتريو ىلامتي لمي يدبع اذوه »

 اارثكا ادسفم اذك هرظنم ناك ٠ نوريثك كنم شهدنا



 رع

 مث دنع وهو فصولا ما هرظنم فصت تاركا هذه نا

 لواش لاقف ٠ «هاسشنا نودب اهتلمعتسا اناف كلذ عمو ةيدبلا

 ال ناوهو لذ حيسم انا نوككيس اذا» ليثالغ ذيملتا

 ةنع ا أم ةاتفلا اذا يىإرقا٠ دحنو رفرش حيسم'

 يذلا لوبجملا صخشلا كلذل امم ىمسا ةلاح ىلا ريشي ةناف'

 تارقف «المق مار الو ُةفرعي مل ةنالاق ةسفن نادمعملا :انحوي ظ

 : أي اما

 00 يماستيو ا ملا لعد يديع اذوه »

 مههاوفا 41 كمل هلجأ غ نم نيريثك 8 حضني اذكه

 هل نودحسي كوام٠ ٠ بوعشلل ةبار يقيد ممالا ىلع د عفر

 خرصف « «_يمدق بارت نوسحايو ضرالا ىلا م.هوجوو

 معن)) لثالغ لاكك همت 0 اا واشأ

 نم ةاج 1 نيثالثلا كل 0 0 ا 0

 نم ملعت حييسملا نال بهذ ادكهو 5-2 ملعب 1: ثثرحا

٠ 

 ظ
 ظ

 ظ
 ظ
1 

 يبلق راغ حاصلا مم املا )| لحرلا الله مالك يي ىعايسا ىاعءو

 ةسظعلا تاوين ناب فارتعالا الا ينعسي مل ةنال يلخادأ

 20 ىدذلا ريما صخشلا 01 امس منكما ناطلسلاو'
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 1 ل مح مس جس

  ةدالولا ريسقح ناك عوسي ةقيدص نا انربخا رزاعأو ٠ انحوي

 ٠ طقف يحبك نكلو «تثادح نم ٌةفرع دقو را نبا
 ظ مالك نا تدجو ذا 6 نذل ه«ببجو يف تماطتف

 اةتيدص ناب +تتقثو هناعا رون ن ماا الس مل ليثالاغ

 اقأي أم ىلع 0 مش ٠ هللا ايسم ةقرتْاب ناك عوسإ

 ظ رهو ًاناقيإو ةقث ةتوالت ينتدازف
 ظ .«هيهتشنف رظنمالو هيلا رظننف لاج الو هل ةروصال»

 |هرجلا ناك اذا » لاقو لواش ىلا رزاعل تفتلا كلذ دنعو

 هربا اذبف تلق اك حيسملاب صتخي ةوبنلا هذه نم لوالا

 ماتا ىوس تسيل هلك ضفر ةقيقحو ًاضيا هيلا سني ريخالا

 نيب ةديدّس ةرواحم تماقف ٠ « ةوشلا هذه ن م ءرخلا اذه

 'رززافلو انحويو نئوماع ىلابرلاو ت2 00 ليثالاغ

 | ىلا ريشت تاومنلا نا ىلا اسهذ نالوالاف ٠ ى 0 ةبج نم

 اميطظع رخالاو الأتم اليد نركب اهدا دلت نا
 | تاويثلا هذه نا ىلا اوسهذ نورخ الا ةثالثلاو ارفاظو

 م لاوحا ْي دوحاو 0 ىلا ريشا عا رهاظلا تببح ةفلحخاا

 ! ١ ل دالا مدهت نم ناقير ملا عرف ام دمدو هتايح نم ةفلتخع

 ْ اذه لك نع رظنلا انضضغ ناو» ائحوي لاق نيهاربلاو

 يمنالا توصلا واش لتس اعدل أ اهنا نارّسفت فيكف

 ْ ا« م هءددومعم أمم تربيع 0 نللا ؟داعلا قيافلا يي ىرانلا رظاملاو

١ + 
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 ٌفوسليفلا ناجاف

 هنا وا ةعيمطلا رهاوظ نم اذه نوكي نا دب ال»

 نيب ديك ددع مهنم ناك نيذلا نييلبابلا ة رحسلا دحا لمع

 « 7 تاركلا تعمس اما » سوماع ينابرلا هلاسف « عومجلا

 ءاوملا ىلا تجرخ اها دعبي ال نكلو ينابد اي ىلب»
 . « ةممجع ءايشا مر نوتأي منال هسفن رهتاتسلا نم

 تايلكب قطنلل مدختتسي اًرعاس نا َنلْظَت لهو» انحوي ةلأسف|

 «7 ةسدقم لا برلأ

 « مز نودي » هس ع سم تمس صم

 تايلكللا هذه مككيراف سوماع ينابرلا يل حمسيل »

 اذه انحوي لاق ٠ 55 نع دواد كلملا تاون يف اهسفن

 5 ٠ هيأ نوصخاش لكلاو ريمازملا جرد هثادر نم جرخاو

 ةاسّورلا نضات اذامل» ليئاليغ ىلا اًرظان لأب امًارقو ةحتف
 0 ةبح نم ربخا ينا » «7هحيسم ىلعو برلا ىلع اعم

 |١ تاس ليثالاغ هجو ىلع تحالف « يبا ت 1 ىلا لاق برلا

 | دوبيلا نحن قحاب » سوماع ينابرلا ل أامف راك_ةفالاو لم ءأتلا

 برلا ةطساون ا'حيسم نع اب قطن تايلكلا هذه نأ ل

 ليثالاغ باجاف 7 ايناذآ يف اهماا مويلا ائعمس 053 هلالا

 يقوعر للع بتكلا شتفا فوسف ئارغلا نم اذه نا»

 ةلأسف ٠ «اذكم رومالا هذه له ىرأآل ملٌشروا ُْشا

 1 يللا ا يي ب ا
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 "« 7 ةماح

 هذه ف ا يأ ءادرا نع آلا كك اك »

 ظ «(لئاسملا|

 فرت نا ليئارسا يف ملعمو باك كي قبلي هنا »

 0 ) كاذيمالت ملعت يحتل اذكمه رومالا هذه له

 ظ وتب لواك

 .«رخألا ت ولا ضعب م ىلا أرقاف م ءاغصا سمنلا»
 يأ ام 1 و تاوبنلا رس حيتفو اذه لاق

 نا ةريغص تناو ةئارفا مل تسال تضاااتسا

 نو : قدح | يل جري كنف اذوبي فولا نيد ىنوكت

 .« لزالا مايا ّذنم ميدقلا دذنم ةجراخو ليثارسا ىلع طلسم

 | هلا كعسر ال» راصتنالا ةرظن هيلع ا بطاخ مث

 « رظتنملا انحيسم ىلا ريشي مالكتلا اذه ناب فارتعالا

 0 + ك2 بير الو»

 َ ىلاي ام أرق كر ةومن كل ذا 2

 ١١ ررد ىلا ينباو كلسن تأ رهدلا ىلا دوادل تفلح :

 5ك اك ةيسركو تركي وعلا ىلا ةلسن' 1

 <٠ رب نصغ دوادل مقأو برلا لوقي تأتم انأذاه
 0 بلا هذه نا ةوخالا اهيا يعم نوملست مكتنلك ا

 وصح

 ا

1 

 19 لح 2 لالا يا جوجل ا كلاود ع جما دي" ري 0 للا دع اه لك 524
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 أ ثيب يف دلويو دوأد لسن نم كأي ا م ىلا راش |

 نيد قوتسي يرصانلا عوسي اذه نا ل اوئيمف . مل

 لاق . « هب ناعالل ادعتسم نوكاف هدخش تاذ يف نيطرشلا

 هيلع درلا جبصاو زاجعالا دح غلب نك راختفاب اذه
 هيلجر ىلع ًافتاو بصتنا نا متع ام رزاعل نا ىلع اليحتسم

0 
 يف دلوي هنا حيسملا نع ةوبنلا هذه ركذتا | يلا عم

 أاذرا 0 عومي ماا ةقمقح ىلع فوقولا 2 مخ ع

 عضب ذنم اذه. تفرع دقو اذوهم مل 6 هلو

 ارق عناب يب ناك انيب انهو «- و نيئس
 نظا تنك » لاقو ابطقم ليئالاغ ةضرتعا رزاعا مالكسب

 رزاعل الن («( ةرصانلا يف دلو لحرلا اذه نا

 صا ردص انيحو هيل وفط نم ةرصانلا يف نكس اما»

 ةما تدعص ةنوكسملا لك ىتتكسي ناب رصيق سطسغوا

 محل تس ل يفلا دواد ةئردم ىلا فسوي ابيلجرو'

 اذا ادي تك ا عورتا تدلو كانو انتكل
 ضرتعا جباجتحالا يف ًايردتم ناك ذاف لواش اما ٠ « ةريثك

 .«دواد ةريشع نم هنا انا نهربت نا كيلع يب » الئاق هيلع

 ل نم هاوبا نكي ملول» هلوقي سرماع يلابرلا ةضرتءاف

 ل ةنال ؛ هتنتدم ىلا باهذلا ةجحاح اهل ن نكي ل ي ؟باملا دواد



1 

 اهياهذف ه هذ ريشعل تمسمل ةئيدم ف قلل طق 0 بهذي

 لاقف ٠ « دواد تيب ع نع حضاو ناهرب' ؟كانه ىلا

 لئتالابع

 0 ةنيدم يف دولوم لك نا يرورضلا نم سيل »

 ٠ د نا 3 8 نكلو هتقسس نم تركت

 1 0 لف ٠ « ملح تيب يف ادولوم اذه عوسي

 0 00 لورادج نم ةتسن ققحتن نا انكم

 ينباجاف «7 لك هلا ةءدرش ماب ةظوفحملا

 اايعأ 0 هذه اًممعس ديلاوم بتك نال بير اليد»

 اريئالع لاقن « ررمألا فه ات

  ايظفحي هللا ىما دقو طبض لمكاب ةظوفحم ابا اقح»

 يذلا له فرعن نا انئكمي ىد داغلا هذه لحال اذكمه

 "ىباتك صمخخلا فوسوال ما دواذ تيب نم أم 0 يعدي

 ادواد لسن نم هوباو ةما تناك له رظناو دهتملاولل

 البق 0 ناو» اثحوي 0 « هتيرذو

 ةقيقح نوكت لأ ” حيسملا وه عوسي نا ىف كشق ةوعت

 نع الضف - دواد ةيرذ نمو مهيب كافل ةتئوكلا

 0 كلم ةففاك ائناذآب اهانعمس يلا هللا توص ةداهس

 نع يعنمل نكت امرا» ازجعم ةباجاف « 7 ميسملا ةناب نامالا

| 
 ا
 ا
1 

ْ 

5 
1 
| ! 

| 

1 
00 

 | نمو مسهل تيب يف نيدولوملا دالوالا لك نال طقةف هضفر
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 ضرا يف كلذك نيذلا مث نوريثكو - دواد تيباا

 اوسيا مثو نيتومللا نيتاه طورش مهيلع قدصت - اذوب.

 ريغ نابلطت اذامو » يرم تلأسف ٠ «ءاحسم كلذ لجالا|
 « اذه

 وه عومسل نأ ةئمؤوم يلم تناك خال أله جرم كتلااق ْ

 لايتحالاو هيف كوكتشلا نم ةتعمس ام اهءاس دقو حيسملا |

 عالطالا يعساوو نيبردتم انك نينللا كنيذ نم هضفر يف

 نورثكي لاجرلا نا ةداعلا يه نكتلو ٠ ءايسنالا تك يف

 اهباجاف ٠ طقف نايالا ىلع نرصتقي ءاسنلا انيب جاجتحالا نم||
 ةرظن هملعم هو ىلا رظني وهو الاثاق را

 ليئالاغ ةقفاوف . « يئاجع بلطن اما» صحفتملا لئاسلا|

 ىضرملا يشي نا اًيس» ىلعف تئاجع بلطن معن» الئاق

 رينو ييطابشلا جرد نايس رلخلا نسبو ةملكب
 يتلا ةوبنلا صوصخلا ىلع أرقي نا لواش بلط مث ٠ «قوملا |

 حتف ناف » اذه لاَعف بئاجعلا لمع يف حيسملا ةوق ىلا ريشت
 « هيف كشا مل ىلوملا ماقاو يمعلا نويع||

 يف ةيرابللا ةلداجملا نم ماق امي ةثحامملا تفقوت انهو

 اوصا تلعو حيسملا ةساير ةبج نم ائحوي ذيمالت نيب رادلا

 جرخي نا سوماع يفابرلا رطضا ىتح نيبلاسو نيبجوم نيب
 مانيل +تفرغ ىلا ليئالاغ لخد كاذ ذاو مهتيكستل ||



 ه١٠
 مصببنختت7ل7غ اا

 ٌ م هنا زيزعلا ىدلاو اب ىرت اذكهو ٠ ةرواحملا تعطقناو
 ا

 اه ودهاش نيذلا نيب ناك ةبيجعلا رومالا هذه ثودح موي يف

 .ال اذلو عوسب ةسبج نم ءارلا يف مع فدا مث ويعب

 ىرس امملعت و دهاشملا ىله ٠ نع كيعل تنذاو ل عقوتا

 يف ةمعت دجا نا ينعد اذا ٠ ىلثم ًاعيرس نموت نا ربخلا
 0 0007 اذه ةبج نم كدنع ام ىلع فقاو كينيع

 ظ تأي ل اسم نا ىلع اليلد ىتكلا يف هدمت يذلا

 أأانم 0 اركاب عمجلا فرصنا يلاتلا حامصلا يفو

 2 دنع راها انيضق ثيح اجيرا ىلا انبكر دابنلا ىحضا
 ايثع تيب ىلا عجرف دزال اما ٠ يما مع ةئبا ليثوي تنب |

 ١ | فاصايلا نب انحوي نكلو هروح يعدتسي لغُس ناك ذا

 2 انحوي بهذي هنا ىلع رزاعل عم قفا دقو ٠ انعم قب

 يهنالا ينلا نع شيتفتلا نع دعقي الو ةيربلا ىلا ةيناث ةرم
 ىلع نيتيزح ناك (رزاعلو انحوي ) نال هدي ىتح عوسي
 اهدنع ًابوبحم !زيزع أخا ادقف اهئاك هقارف

 أ ا

ْ 

 ميول م م و بوبس وسو يووم دا وجدم هيوج جمس موو وو همس وج ام ميمجصم سم



 ةرشع ةيناثلا ةلاسرلا ظ
 ظ

 زيرعلا يلا

 فطاو كستانا لوط كل ركشا نا يب ىيلي ؟ ظ
 ةددعتملا ءارالاو ةلئسالاب ةنوحشملا ىلئاسر لك نع كتبوجا

 دقو اضيا كتظاغا ابراو بجعلا ىلع كشعب اهنا دب ال يقلا
 نم ىلأت كناو كيلا ةتيتك ام لك تأرق كنا يل ت تاق

 لب 0 كل ُةَتلَّصَف اع ناقبا لقال ءاغصالا كتيحا

 ةمامح روضحو ندرالا يف يهنالا توصلا ةحص نع م

 ساوما عادم كريغ نوريثك هرسف ايك كلذ ١ر سفمو دانلا

 كنال مل تيب يف ادولوم نوكي د نا دعماسي ال ةنا لوقتو

 ٠ءايسنا ىنب الو ءايمنا اوسيلو كلانه اودلو نيريثك فرعت

 لسد 00 نا بيرغلا نم سيل هنا أضيا كدنعو
 مهوحو مجرقفك ةريشملا هذه دالوا ددع ةرثك نال دواد

 مهنم الحا يعّدي الو ءاحسم اوسيل كلذ عمو هيف بيدال
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 ميرم يمع ةنبا كيلا ةتتك ام قدص يف كِتَاب سم ُهْنأ

 ةلاح ةبس نيضالث ذم لكلا يل 0 0000
 يف ةّئحو ناعيس هيف تالهاش اما ا
 انحوي ةدارش ضفرتو ( ةئس نيثالث ذئم يا ) هسفن تقولا

 هواخو هماقم ةعضو ٍمرقفل صوصخلا ىلع حيسملا وه اذه ناب
 ا اسم نال . ناسنا نم ةيدومعملا هلوبقو ناطلسلا نم
 ءاملعلاو ؛الملاو كلا هب فراعيو هللا نم نم حسي نا يغش

 ةئيكلاو نويسومانلاو راشخالاو مايالا يف نومدقتملاو

 يذلا وه هنا ليئارسا ءاىظع لكو نويسيرفلاو ةيتكلاو

 افوح رودت يتلا سمشلا ةناو ءايبنالاو ىسوم ةنع بتك
 نم دسالاو ُهلاكو سومانلا ةنابنو ةرهابلا ءايعّسا تاوبن
 اريدشلا هلالا ريثما تجسلاو الا ناكر 7
 نمل اضل لك حرفو ليثئارسا دحمو مالسلا نست

 | فرعي ال يذلا يمالا نيثالثلا نس يف ىلماخلا باشلا كلذ
 ظ ناك يتلا ةنيدملا ) ةرصانلا نم داجعلا نبا فورملا اجه

 | ةنصلاو مسالا نم يلاخلا صخشلا (1تراقح ىف ركنا
 | برهذنا ةثع عمس ام رخآو ةطلسلاو ىنغلاو ةبترلاو ةوقلاو
 يغني ال كفصو نا كلذ كلوق ىلع تدزو ٠ ةبدبلا ىلا
 زوعت يتلا ءايشالل كنايبو قيقحلا حيسملا هيف نوكي نا
 | نمل يناياو يتاساسحا تملس يناب يعانقال ,فاك لجرلا اذه
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 1-5 حسام نالوا بيج سو جوج دج توج ده

 لجل سال متاع حب يمسح يم امس

 ها النا 11 ل اردت كلا لزقنو احح ال
 اك انو ناظاك اس لب كفن ةل كاك حرش الو انع
 م و نيا ىلاو نيا نم دحا فرعي نا نودب ىئتخا

 ا ريعأ املمق رثكا هلا 0( لوقلاب هذه كتاظحالم

 («رابتعالا نم انش عوضوملا
 لوقت ثحبلا اذه ىلا دوعت ثيح ةيناثلا كتلاسر يفو

 هنا هيتفش نم حرصيو ةيناث ربظي ينلا اذه ناك نا»

 ةنا ًاثلعم ةحضاولا ىئاجعلاب كلذ ديّويو هللا نم لسرم

 (« هيلع تا وبلا قامطنا 2 هب ناعالل 0 يلاف حيسملا

 ليكي نم لك ةحسل فاراعألا نع رغاتأ:الزاهدن رم

 قباس نافلاخت ةفصو لاح يف ىلا ناو هصخش يف تاونلا
 تاوشال يريسفت حالصا نال هلا وحاو 0 تافصم يداقتعا

 قدصت يذلا ةيتاذ قمت ةلواحع نم لضفا ايسم ىلا ريشت يتلا

 ىلاةحضاو ةراشا ريشتينلا ةيوبنلا لاوقالا ير نودب هيلع

 )») حيسملا

 هذه .ءاتباب نآلا ةيفتكم زيزعلا يدلاو اي يفارت هيلعو
 صخشلا اذه نا يركتف يف ةعئتقم ثحسلا ضرعم يف ةلثسملا

 الف لومخلاو ةءاندلا ةلاح يف ملاعلا ىلا ءاج ناو عوسي ريقحلا

 نآلاو ٠ هللا حيسم قيقحلا ايسم لا ملاعلل نهربي هنا دب

 عوضوملا نع مالكلا فنأتسا نا زيزعلا يدلاو اي ل 5
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 أ كابا يعالطا يف كتراشال الاثتما كيلا لئاسر لغش يذلا
 تيا ٠ يرصانلا عوسي صوصخي ثدحيو دي ام لك ىلع

 ريخالا يباتك كلا تنتك اه 01
 لاجللا نم انعجر دعم يبات ةيناث نالا انيلع يضم

 1 عش عيمسل ال ةدملا هد 2 نم رثك ا انثمل دقو

 1ث لخد اذه ٠ فاصايلا نب ائحون انملا داعم قح عوسي

 لاوس لوا ناكو سرماع يئابرلا تيب ىلا ايتاو رزاعل عم
 «١7ريسخ نع اّيءمس له * ءاقرظن له » امهيلع هانيقلا

 انتفتلاف ٠ « مكريخي ”هولأساف انحوت هرلندق )) ىزانل نات
 ةباكحلاو مغلا رهظمب اركفتم ًاشلاج هاندجوف اثحوي ىلا

 ةعضاو ةتطاخف ميرم يمع ةئبا هيف كلذ كردا نم لواو

 ظ

 فاخا » هيفدص نع رغشلا ثرسح دقو هثبمح ىلع اهدي

 نرخلا يس قر ديعد "رغس يف تنك دّقف ةحصلا فرخنم كذا

 « مقسلاو بعتلاو ملالاو

 انم-لك دعب مجرم اين اضت وكتشا كسل 2 0])

 « 7تدعاش اذام» ةتلأسف « ةتدهاش

 معا تسسغا كائم هنا ركذا انيحو ! ةيربلا يف عوسي »

 « يدوجو ىسناو يدر

 («7 ةتدجو اذا »
 ايف ةنع شيتنتلا قاشم مابا تيناع ام دعب معن» و

| 



 هك ١

 ةتدهاسش دقو ناسنا مدق البق أطت مل ثيح ءارملصلا نلت

 ةماما تعضوف ةالصلا يف ةتوص تعمسو هيتبكر ىلع ًايثاج

 «ءامو كمسو زيخ نم ىعم ام

 « هيلا تيدتها فيك »
 الط سلج نيا تفرعف لمرلا ىلع هتاوطخ راثآ نم »

 نا عقوتا تنكو ضرالا ىلع نينا عجطضا نياو ةحارلل

 هتاوطخ مدقت انآ تل 50 ركل يالا

 هلا ربظو حورلاب نثي ةتعمس ةنم تبرق انيحو اهرثأتاو

 00 يف ناكو تيب أب ضرالا ىلا ”لقثتم

 دق حاصلا ملعملا اهيا يب كر ل تقف ةمذاصت 0

 0 ةييهرلا كتدحو ىلع ىلفطت نع اًوفع ٠ ءامو زب
 كيساقاو كباصم يف ككحراثا ينكل قيمع نزح نع
 "٠ كبراجت لاتحا ىلع كردقت ةوق كلت يكل لُكَف كمالآ

 |ىدباو نيتليحنلا هيدي ذمو رفصالا ةبجو يوحن راداف
 مث ٠ هاوق فعضو هلغزع راع نع فشل افمطل يا

 لاقو يدب

 موي يعم ام فارسا يلع اًدج زيزع تنا ينبا اي «

 انه يدوجو 0 موف دعاحو نآلا: نبا نكلو ام

 يطا اهيا كعم قبا ينعد 7 تلقف ٠ “ةيدبلا يف مأتا

 ناب ةتبجاف ' 7 وه انا يلا نمأوت اذا " ةبحملا ناسلب ينباجاف



 ها“ ١

 ف نآلا بهذا ' لاقو ينماقاف وه اما * يعومدب امتلسغو

 كأاراف دوعأ يتبرحتو يمال تقو يذقنب نيحو كتيرظ

 و فدتمل ٍنحاب ينبباجاف “كك تا ال الك 00 0

 2 'ينعيطت ٌكناَو يربح اب ينبح تنك نا فيطل خيبوت

 هب تينا أم برو لوا 0 اذا اللات هيلا تاسوتف

 ةبر2 ةبا فرعت ال كنا دز < ينباجاف ٠ ءالاو زيخلا نما

 كتاجاشحا 1 ام كعم سيلو هذه كتمدقتب ىل تست

 ملاعلا اده 0 داخل ىلع ةم ةملغلا كن ينعدو بهذاف |

 7 9 000 ! انه ىلا حورلا ي 0 ١5 هلحال يذلا ٍ

 ٠١ ينلسراو ينلبقو يأ هيمدق لع ةيناث 7

 نم 0 حنلا ف ةناغ وبف 0 ر كن هرقدهاش ولا

 كب >ربملا م )الا هانا نم 00 ُْ ةاو لع ةدشا

 كا
 هيي يي يس

00 

 نع نال انك تك هلارخ مسر ىوس هم يبل حا

 اتقو هدوجروف لخادلا نم هدضعت ةضاة رق لإ اذكمأ

 يف 0 تان ةتبأر نيح هل ناك ةنال - اذبك اليوط

 أ « هللا 0 2 0 هنا ٠ نهربت ةبيجبع - ماعط نودب ةربلا

 نيب ةريطخ لاعا هبال ىرت » ارثأتم سوماع يلابر 1 لا

 نا كشسوتو ا فواخملاو ةكأسف «٠0 هللا هلع ساعلا

 انحويأ تاجاف + « اس ال١ هنظتأ » يملكت نود لوحت
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 || لك ىلع ةيهلا ةوقب بلغت هنا عربخال تئج دقو معن»

 ةتغب ةسفن ربظاو ةبربلا نم جرخ أموي نيعبرا دعبو براجتلا
 [ملاج .تنك ناو انجري ]مالت نيب. ندزالا ءىطاش ىلع
 ىتم نيلئاق بجعةنو حييسملا نع ُثحسن نادمعملا برقب

 خرصو ِهيئيع عفد ينلاب اذاو ةيربلا يف هئالخ ةّدم يعتنت

 جاهتبالاو حرألا ةجهلب لاع توصب
 || اذوه !ملاعلا اياطخ عفري يذلا هللا لح ةيناث اورظنا

 ! راثلا ف 0 8 ىنصملا ب فهدلاك 0 نم حرخ دق

 ترسهداو ”تغتلاف ٠ ' هللا حور هيلع لح سول يذلا ره

 ال فطاو ملحو ,ةقر نع رفسي رفصا ةبجوو أينآ عوسي
 ةئيكسلاو هود# لا نم هيف ةتسنآ ام يلرحسف اهيلع ديزم
 توند انيحو ََق 00 ةحئجا ىلع هيلا تلمخف مالسلا رهاظمو

 ع ”نلاقو 0 8-5 هيمدق دلع هل تدحسو ُهْنم

 ا ل ةتمحاف 7 ينعبتت له ابح ؛ىلتمملاو نيمالا

 ناك يدل سواردنا | عدل أح د ذيمالت دحا هل 0 ديالا

 هائعمتف لاو لامتأ ةداجاف 5 فدك ا ميلعم اي يعم

 ظ « فصوي ال جرفب
 ا هلل فادح اذامو 3" ص رماع ىانرلا لأمَف

 ((«ندرالا ءىطاش ىلع اهعاّتجا دنع نادمعملا

 'بيرغ اهنم الك نأك اقرتفاو ايقثلا ذا ةتبلا يش ال»
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 0 نال ربع 000 0 ا ىلا بهذ 5 نهد و ل 1

 ”هائعمتف ةلامردا تيب ىلا ءاجو اربع تيب ةيرق لخد عرسي
 فصا نا ىننكمي ال اقتحو هعم نكسن نا ةئم انسمشلاو

 امم يدوجوبف ٠ هتذاركو هميلعت ةوالح مالكلاب مكل
 ةدسملا ريخلاك هتالك نال امي تت ا 1

 بهذي نا دارا يلاثلا مويلا يفو ىلقلا حرفتو سفنلا لع

 لق ذاو ٠قما تيكم تش هد مث ليلجلا ىلا |

 ادعاَضف نآلا نم اذيملت هل نوكال هعامتا ىلع يين تدقع |

 يف يروما ربداو ميرملاذ هه يدصق ناعأل انه ىلا تئج 1

 اناق يف زيزءلا يديس عم نوكال مذا كي ٠ ةئيدلا

 «ليلحلا

 يخاو ييدص اي اي كل ةطغلاو ىلوطلا هآ» رزاعل لاف

 لول 2ك ادسلت نوكاو- اضيا ال بهذا نا دوا تنك و
 ديف ىلا قر طضيو كلذ كود لرك يتخاو ما يلا لا

 ةمكحلل عاتسالاو يحلالا موئقالا اذه برقب دوجولا ةداع 2

 ردقا مل ىتح ىمعا تنك مكو هيتفش نم ةجراخلا ةيراملا
/ 
 ا

 ةيحلالا هتمكحو ةيومحملا ةفيطللا هفاصوا نم تس ٠

 6 0 3 اننيب ناك ال٠ ام نعال

 بحب

 نا ممم م حمم وب اع بجج مهيعحلا

 | 0 ةسردم <ىشنيد نا همزع ْي 3 1 ءدضاقل
 1000 ا ا سس الا ا 1 سلال و متل ل ا 1 00 ا م ع م حس سس سس سس مس 1. سم مح ص ص م وصمم مح ممم ممل حجل 2 هد امم حج اسس حمو

 عجب وجورج ردكم ل كاس < تح - رص ا وب جلخ ل حاج كلن تتلق ق7 قنا 7-16 777137 طن تدكتطا < لاخلا 170 كم كن

 م حم

 "ديلا

 م



 ا

 1 نلعب بودرق نع هنا ف باترا الف ةيهالا هتلاسر

 وك ل اع ةلالدلل ةيرورضلا تائينلا ةمقد 0 ةاقلا

)-- 

 انيدا ظ
 ا

| 

 ىلع هيفا ع 0 لدت ةدحاو ة هةميجع نالا ىدح عصي

 ا

| 
 أ

 ا هحالإلاهج هت (ننح

00 

 م هتلاقلا كلاما

 زيزعلا يلا

 غ1 اااااماا0ا0ا0اا0اأأ|]|]|]|]1 1 1 1 1 1 1[ 1 1 1 11 ا

 . 0 *” لن: يي ى

 رحاتلا ةمحصةلسرملا ةعركلا ةريخالا 530 امو ىلع تعلطا

 ةنكلمع ال ا 3 حرص ا أسف رظنلا هقبق دز كدعد ع ْنَد ىذلا

 أيس هنا ينعا رهأ اأكلا 2 دو ةبدح نم كيأد 2
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 ضرالا يف مكحجيو رسمانيو كليو ايوق دئج دئاقو اكلم

 ْنَع كلأسا نا يل بغرب وهو «ايكوام ىلع دوسيو

 اىحكح «نزالا ربتخمو عاجوا لج احر » اسم نوت لولا

 دعبو » لايناد لوق زيزملا يببأ اب رسسفت فيك و ة هع

 بلطي مت 3 «ةل نس حييسملا عطقي اعاوسما نتسو نيا

 حيسملا ءيجمل لايناد نم نيعملا تقولا نع ثحبت نا كنم

 لوقيو « اعومسا نوتسو نانثاو عيباسا ةعبس» سيئرلا

 |[ كح ميسا دور تقو ىلا دق اًمح هنا سوماع ىيللابرلا

 مدعل ديحولا بسلا ناو تاوبنلا ءىراق لك كلذب.دشي

 ٠ مالالاو موصلاو لذلاو رثذلا يف ءاج هنا وه هب نامالا

 يف قي عيسملا نا زيزعلا يلا اي ًابوتكتم نكتي ملأ نكلو
 نايالا نم يل ام كل ناوول ماَف ٠ ةوق يف لمكيو ناوه
 [| دعت ىلاعا تندت دقو! رظتنملا السم وه ِى رصانلا عومسي ناب

 ىدحا يف تنا ابيلطت يتلا ةداهشلاب ةرم رخآ كيلا تدتك ام

 دياوت ةر.جع عنص هنأ عمسا ينيعد »تاق تثسح كلْئاَشَر

 ايسم نع < ىنت يثلا بئاجعلا نم ةبيجع < ةيهلالا ةتلاسر

 يمعال رظنلا عاجراو ةيلكب ىطرملا ءانشكت (تيركاذلا

 «( هب ع نيرا ىلوملا ةماقاوإ[

 اببتحص يف دحا باتري ال ةبيجع عنص هنا ملعاف
 دعب ميرم ىلا انحوي اهيتك رةلاسر نم اهضخلم كيلا لقناسو



 هس سس ساس دسساس انانللا

 دمنا انحوي نال ةليلق ماياب ةرصانلا يف عوسي ىلا هقالطنا

١"4 

 لاق ٠ اذيملت هل راصو هب

 ةنكست ريقح تيب ىلع يلولد ةرصائنلا تغلب نيحو»
 َء 0 5
 0 أذعد مصعب محال رافغ مج ةمادقو عوسل مأ

 0 ديدملا ينل اودهاشيل اوتا مهنا تملع لاوسلا
 ؟ 2| ديدج يبن يا "ويف مهنظ ىلع فقا يكل الهاجتم |

1000100020201 

 غ1 ااا ا ا را ا

 فرصنا ةعم ادحا يواللا دحي مل ذاو ٠ أديج اذه رك ذتن 8 5-2 ٠ 4 .٠

 ٠ 0 و هع أبت يذل وه دحاو ينباجاف

 كا . ةارجب ثلاث نلعاو اق هنا كرات رخآ باجاو
 0 ”راقتحاو هزهب يوال ضرتعا كلذ دعو ل

 ا 2 نودمفتسأ متسلف ا

 قي هنآ هع ءىنت حييسمملا نا اميف نودت تنك نا ءايمنالا

 كّكُش اذه همالكب هنا تدجو ذاو ٠ ' ليلا ةرصان نم
 يغشي حيسملا نا ةوخا اي اًقح تلق مهئايا فعضاو نيديثك
 ناكل دك نألا هنا عمو محل تيب نم نوكتي نا
 | يواللا 0 "يلع تف يف دلو دق بير نودب وبف

 لحجر ةياجاف * تاس ان اذه نكذبت نا اًرداق ت 31 ًامضاغ

 قحاب ملكتي بيرغلا اذه نا ردع ةازناو دل

 ىلا اتا اميح هيدلاو ناو انه دلوي مل هنا ملعن نحنف

 م مل تيب يف دلو هنا الاق لفط دعب وهو ةرصانلا

 إ
 إ

5 1 



 5 ا 6

 ةماو عوسي نكسي ثيح تيبلا وحت انا ترسو هقيرط يف |
 هيف ترأر لغعس توناح 9 يدري اههدحا ناباب هل تاكو

 هما ةلاعال عوس اهب لغتشي ناك تالاو بشخ نم ادعقم

 تدهاش يذلا ريقلا عناصلا اذه له يسفن تلأس اهدنعو

 ا مسد ا جيس ةقيفاحاب ره هتالآو هلْغَس ناكد

 ناميالا نيب ديعب نم ءايبنالاو ءابآلا 1 هيلا رظن يذلا

 رظانم راكذت يف داعا كلذو ! هموي ةيؤر ىلا نيقاتشم
 هللا توص عامسو ةيوام.لا ةمايملا ةيؤرو ةبيجعلا هتيدومعم

 اسااج ةتيأرو تيبلا تلخد انيحو ةيربلا يف بيجعلا هئاقبو
 هتوص عاّتسا ىلا نوغصم مثو هيلا ع اوناك نيذلا مّلعِي

 هيتفس نم ةروبشملا هميلاعت ةمكلح ررد نبطقتلم :ىداحلا

 ال يا ىل ربظو - ناسنالا نع تلهذ < راجنلا تدسن
 ! هللا نبا سيئرلا اسم ىوس هيف ىرا

 لاقو ماركا لكتب ينلبقتساو "هدي دم يفآر املاحو»
 نيةدحم هبرقب نيسااج اوناكن يذلا ةسمخلا لاجرلا ىلا اًريشم |!

 ارجرخ يذلا كنتوا ءالؤه مارتسالاو ةجملا نب ١

 | تاك ىذلا س واردزا نلف قر يل ماعلا نم كلكم

 | عوسي ءاج نيح ةملكتن انالك انكو انحوي ذيملت يريظن
 ا يذلا ناعمس ىمسملا سواردنا وخا مهنمو ةيربلا نم

 رظايل ةعم بهذ اسسم هنأ عوس) نع ملكتي اناعنأ عسل

 أ

 1 0 جا اي جاوا مبا جي لاجل وويل را دز تنل بج "رجم ع وكرل/> ١ دووم جيبو جن وجب ابك دوي لج 0807 .٠ ب وسوج هويام حب اك وي كلاس - ان ونصتما جالا 0: تب تكنو 01 56027 اطننتفاتا4انا:ا ةعاااطا تالا بكت :٠ ٠ ٠ كس تا )و006 +4 دج جدتواص حرص .+٠ دع جو حا

0111100 



 ندا
206 

 ا
| 
 ذاذ 0 اما : اضدا هعبت نأ 3 م كعد ثرأ م ةنكلا

 ممر ةرحص وا سراب مالا تامثلاو ةريغلا كيدُس ل

 ة.ساو سرطبو سواردنا ةئيدم !لسح تسد نم دخاو

 0 4 أ وقل اذعتسم 0 3 0 5 يذلا 6

 هناتسب يف يلي اك ذاو ليئاعثن هبيرق تيد ىلا -
 خرسد نيت ةرحس 0

 00 0 هع رج ايذلا هنا سيم دحر دق اذوه > ظ
 27 ؛دمهاشاف وه نياو 'اضهات ةبسن هاف '!ةايسنالاو
 010 را لا ىف انار عرب وع نبل باجافا
 ةرصانلا نمآ 'لاقو ُهبجو طقس باوجلا اذه. ليئانكت عمشا

 عوسي ناك ثيح ىلا ةمعم ليثاثثتن بهذ اهدنمو » ظ

 يليث تا ا ةلوح نيذلل لاق المقم 2 1 انيحو

 تالكحلا عمس ةنال ٠ ارجعتم 10 ةأسنأ '] هيف شغال
 الق الئاق مرا ةباحاف ٠ 1 رو 1 تلق لا

 عمس ام دثعو ٠ ' كعرآر ةنشلا تحن تناو 0

 ريغو ناتسبلا ف 0 ناك هنا اديج فرعو امه ل

 مومسل هحو يف ل 0 هتالص يف دحا ن 4 روظنم

 || خرصف ناكم لك يف روضحلا ةر ةوق هيف دهاس هنا هل ىتا 3
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 أ

9 
: 
 ا
/ 

 ٍإ
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 هاجم هه ال6676 0 دك طج + - 2نا“ رجع دنع ع عبد انا تا روع ن8 يطيح 2 دكا ل915 "تضم ل00 ان ت0

 1 ب حاسب عم اس لا ناسخ حعصسح مع دج حا يع 2س يح

 ا 1 ١ كلم 0 هللا 0 0 0 ا مادق 3

 تل تاق ينال لاقو مرارقاب ن1 عوسإ 4 هيلا تفتلاف

 | ءاذه نم ملظعا ىرت فوسأف ذ تنما ةنينلا تق كتيأر 2

 0 ا نور تال نم مكل لوقا ق 0 3

 *تاسسنالا نبا ىلع نولزابو تودعصد هللأ ةكئالمو

 ١ ليثانتنو سليفو سرطدو سواردنا ةعدرالا ءالأو 0(

ْ 

 ظ
 0 ترأر ناب ”اهذنم تررس دقو تبلا يف هعم اوناك

 || ةيربط ةريجم ىلع هسراق يف عوسي هأر يذلا بوعي يخا
 ٍْ انك اذكهو ةعبتو ءىش لك بوعي كرتف 1

 ْ ةسملاو تاعالا طا ريا ند

 / راثتفالا نيعب هيف سرفتت انعم ةرضاح ةما تناكو)»
 أناسا يف ةيفار الثمان هاك ىلإ 0

 ٍْ ةلضافةًأرما ةقيشحلاب ىهو نوف نم هي هملا ةطباحلا ةمكملا كلت

 مويلا ىو. لاملاو نسلحا م ةرفاو ةيقب اهملعو ة ل
0 

 4 نتعاس ةف اس 4ك ةيربط ر 42 ع ب وقعد ي او انا ا

 دلل كعدو هستدبع ىلا ن ٠.فسأأ لوحنو يدبز ائيباب عم

 ليلملا اناق ىلا هقيرط يف اًداتحم ءيطاغلا ىلع عوسي 9
 |نوريثكو هما تناك و * هائعمتو اناباو ائنفس انكرت اناعد ذاو

 ممايرقا دنحأا ضرع نويهاذ 0 هعم ائائبا نم

 ؤ
 ا

 خوسيل ناكو ملا ة ةفرغ ىلا ايلغدأ لياحلا اناق انعلب نيحو



 ا

 ناك ةنا عم تديبلا بر نم مظع لاشتسا صوصخلا ىلع

 (|ائحوي ما تاباصيلا ائيتل كانهو نينامورلا ةمدخ يف

 نيته عاتجا دبشم ناكو حوسي ما يرم ةبيسذ نادمعملا
 ةيافلل ثوم نيتك املا نيتأرمل

 وهو عوسي ىلا تتفنلا ائيح د تااقف »

 ا تنا 1 ٍاكنملا سيئر بطاخي
 يذلا نبالا نال 0 دعب تسل مالا ا تيب | ٍككعم افاد

 ةناك يدنع وهو هل ايبن نوكيل ىنم هّذخا هللا هيناطعا

 ةيربلا عركسم راتخا رم نم ةرشع ةيناثا يف ةناف ا تثام
 هاف ذعم الا ابنم جرخي لو اناسنا فرعي الا

 "1 توذتلا نيالا مودق هللا ةلكت سجل لقت

 0 ةلسرملا مكب تناك سرعلاب لافتحالا أدتبا مث» ظ
 ترخات اسم ةمداقلا ةلفاقلا نال دعب كات مل ةلفحلا هله قشمد | ا

 نكي مل كلذلو ةيرصيق برق تثدح يففلا ةئثفلا بسب

 ةيرقلا سيئر ناك ذاو رمخلا نم ليلق ىوس نيوعدملل

 صا رمخلا نم ةينآلا غارف 2 لافتحالا يف !ًرضاح

 قبي مل هنا عوسي ما تملع الو ٠ ةيناث اهو الع نا نيمداخلا
 ابنأكو 1 1 " ضال اقو ابننا ىلإ تينا

 ةينالع امحضوا دق نكي ل هنا نم تا تفرع

 "كلل امرت هلاحت اسف هيرتز ا اين سلتك

|| 

|| 
5 



1 
 1 2 دس و يجب هج سس م سو حمو هع

 ايما خيبوتلا اسلي اب 56 ةناصر ايلا تنتلاف
 اي الئاق ارامتعا باقلالا مظعا ةمررلا 3 مذختن اع اهابا

 تنا ٠ ىلوق ءارجا سما يف يرسلا كساتلالو ىل ام أرنا

 اهودهاشي يكل نيك لا مادق ةبيجع عنصا نا نيديرتا|
 (| عمو دعب تأت ل ملاءلل يدجم نالعا ةعاس نكل يل اونمؤيو

 فوس ةمركملا ةدلاولا كتدارال ةعاطاف كلذ لك
 | '.ةلمف تت كنا ملعا أم لعفا

 مادخلا ىلا تتفتلا ٠ اليزع اركش هتركشف)»

 ل
 | ةداهش ةتوق نلعي اهثبا رظنت فوس ما روعُس رونب ناعطست ||
 دويل نويع ماما ةميظملا هتوبنا امتحو هللا نم افرك لا

 1 م ةئالث 9 نانثا امثم بركقا ام دنعو ممالاو

 ا ةنوقاري اول ٠ ' هولعفاف مكل لاق اهم مهل تلاق

 اال ديحب روثب هبحو قرشساف وه اما ٠ ٠ هم ةراشا نيرظتنما

 ايتن ةوقلا ه هكاردا نع 0 ٠ امضي هائيع دوو

 لاقو بالا دع ةيوخا ناّوعل ةدعاملا ع مث هيفا[
 ؟ءام نارحالا اوألما ” مالا

 مادخلا ابيلا عقدت رثب ةدئاملا لباقم دال يف ناكو»

 ىتح نارجالا يف ا.منوفرفيو اهنم اهنوألع اوذخاو دارجب
 | سيئر ناك كلذ ءانثا يفو ٠ قوف ىلا ًةتس ابلك اهوالم
 موييسسا 0| سستم
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 0 مييلع صقي وهو نيوعدملا ةثداح ا مما

 يطنبلا سطاليبو سدوريه نيب ارخّوم ىرج يذلا عازنلا
 ملشروا ىلا سليف رف ةيرصيق نم هقيرط يف سطاليب نال“

 تنأكا قد 0 اليل ءاج حصفلا دبع 5 تا

 عسورأ سطاليب ةهنم +م.حرخاف هلاجرب هيف ل سدوريه

 2 ةيدوبملا ىلع ام منام ايلاو نب انعدم هتلّساللو هل دع

 ةلوق كلذ ىلع داز مث ٠ ليلا يدرووي عبر سيئر نم
 | مسحنت اعمل عازتلا | اذدهو ” ًالعما دق ريخالا نرذعا نأكو

 ايسن يناقدصا اب انثيدح يف اننكل ريصق تقو يف ةتدام

 نير اوِمَدَكَو نالا ارت رم لاقف ٠ هريخلا صا
 هاكتلا

 يلا نارجالا نم ةعقاف "ارمح ارمخ اوقتس ةثساو اوعاطاف »

 رثبلا نم ًافرص ءام تّنلم امئيح نورخلاو انا ابن «دهاش
 0 لم ام دعب ثا ام يذلا اكدتملا سيئرأ اهومدقو

 امنا اد وتل م لف ترو اننم

 رتثنيف- اوركس ىتمو لوا ةديملا رمخلا عضي ناسنا لك
 ااألا لإ هذ 1 رجلا تقلا دقق ثنا انما نودلا
 أ نو . ارخ لوحتمل ءانمملا نم برش دقو سيرعلا لأسف
 ' ! يه نيا نم ملعا تسل يلا 7 لاق“ 7 ةرمخلا هذهب

 «ام نارجألا ةثنسلا اوألم مهنا مادخلا لاق ذثنيحو»

 اح



 ألا١
 ٠ دالك ابد: ٠ جيب حو اشو تنال ماع سدوم ياحلو < هاك هدد هج جب دسم“ وجيد نا

 ظ اذا ل 0 مو و :اواينلا 5 0 بتيعوح قوف ل

 بجعتلا فاو عيمجلا ن 2 إ ارح 0 دق ءاملاب
2 

 ْ انليب تأ ل اركتملا نم حس رتشيحو لاعذنالاو

 بتاطد جرح كق كاذذا ناك نكل مارك آلا هل مدقيو

 6 تدجس ام دعدو كانه ىلا ةتعششف نيتاسملا يف دارفنالا

 ْ وسل صب 9 ن 1 هلل غرم وندى .< ملعت لو اديدج ايبنا

 ءايشا يل حرسشب ذخا وه نيب هيلا ًاينصم هيمدق دنع تسلج

 اال يلا ىلع هللا نبا معيسملا قلاب هنا 0 هسفن) نع ةيبحع

 | ال ينال نآلا ءايشالا هذه نع كملكحا نا عيطتسا
 || هل عضو هنا فرعا امنا نوكحي نا يغيثي ام لك ًاماق فرعا

 « عفتريو أتي نا

 وه عود نا يف ع 2-5 0 هلوقب ةهالك مى 3

 ْ حيرصت ارمخ ءاملا هليوحتب ليلحلا اناق 2 همن 1 حيبسملا

 أ(هب اوثمآ سرعلا اورضح نيذلا لكو ةيهلالا هتوقب 7

 ] يلربخا دقو ةرماسلاو ليلحلا 1 ف هن رهس تعاذ دقو

 || ةتاذ ربظي كانهو بيرق نع ملشدوا ا هنا ا

 « هللا حيسم هنا ةينالع

 لسرملا انحوي بانك نم زيزعلا يذلاواي ةتسرتما ا' اذ

 ظ ليءتسم عوسي نا ىرت يكل يم ةنبأ ميرم «تميطخ ىلا

 هل ماد ام ةتبلا اريقف سيل ناو ذيمالت هل ناو راظنالا هيلا
 دال صح



 7و١

 ةلاسرلا هذه نم كنا دب الو ! اًرمخ ءاملا.ليوحت لع ةوقأ|
 ةلمرا زوك قيا يذلا اي امليا "الداعم دلل لع عروس راثعت ظ

 لجر هنا فرتعت كنا دب الف اذب, ثررقا ناو ًاثالم ةفرص ٍ

 اًذاف ميسملا وه هنا انحويل عوسي حرص دقو شغي ال حلاص

 نم مظعا ةنوك ركتي نا هتوينب ملسي نم عسي فيك

 نع حفصاو زيزعلا يدلاو اب اوفع ” اسم ةنوك لب ين

 ةرقلا ةذ تدك ىدكلل كم ةاملاب افرعد ىف كيا
 نم اما ! يظعلا تلا اذهب نمت كنا يف ةمغرلاو ماتهالاو |
 نم رثكا راص دقف سرماع يئابرلا ملاعلا حاصلا يم ةبجاأ

 ةتاذ عوسي ربظي امنيح هنا يف باترا الو هل ذيملت فصن||
 | لماحتو مك هارب نا « يمع) ردقيو ميلشروا يف :

 ةينالع ُة ةعمشدو ْ

 ناو ميلشروا ناكس ليلجلا اناق ةبيجع ربخ غلب دقو ٠

 تاحاسو قاوسالا يف ثدحاف ةلاسرلا هذه كيلا تكا ||

 سوماع ينابرلا ينربخا دقو ليلقب سيل ًاناجيه لكتيملا ||
 راد يف دهاش هنا قئاقد ثالث ذنم «ةمدخ نم هعوجر دعب ||

 ميديا يف ءايبنالا بتكو انهاك نيثالث نم رثكا لكتيهلا

 اي ىرت اذكهو ٠ حيسملا نع تاوسنلا مائهاب ن نوصحفي

 ثيح نم ءاج تلق اك يذلا باشلا اذه نا زيزعلا يدلاو

 رسا لك هايتنا لاّيسا دق بهذ اذكتهو دحا فرعي |

 فض الل



 : 1غ

 حيسملا هنا هأوعد ةدعص 2 راظنلل سانلا راكفا 11

 كنئنبا

 انيدا

 ةرشع ةسبارا ١

 زيزعلا ىلا
 امي

 لجرلا ةربش يف يلئاسر ةدابشل ةجاح يف دعت مل كنظا

 ةنا هتاذ نع امموي نعربي يذلا عومسلا بيجفلا  يرصاتلا

 الف هم هللا نأ كالا اريظم هللا ماما" ريدقو 'يبن قملاب

 هتوقل نال عاومسل أملعف ة ةسجعب -_ ل بيرغ ملشسروا لأي

 لوغشم هل بكت ملشروا ىلا ةمودق :ىطس لازي الو
0 



 م
 تسجيل

 مح ميو سا 1 مسلس هو سس مجمل مص تعج و صسسس وصل اال عاملا حاكم دش عطب لا تا 7 م لن ع: قل عن تعم نم هه صح ع حمم حد

 ضرالا ىلع هللا كلمو ذواد توكلم بارتقاب ةزاركلاب

 دقو اسم ره هنا ءايمنالا بتك نم انيسسو عماجملا ف هل

 هتوقو ةسدقملا ىتكلا يف هتفرعمو هتمكح ةربش تعاذ

 ىضرملاب هيلا نوتأي مهنا ىت> ةيروس لكيف تايآلاو ميلعتلا يف
 عبمج ينشب وهو مهينشإل قشمد نم ىتح ءارقفو ءايتغا نم |
 اونك وا ةسحخ حاورا مبيف ناك اوس هيلا نوتاي يذلا |

 يلاو نا ىتح فولا ةعيي بهذ اميحو نيجوافم وا ا

 ىتح عومللا نيب لخدو هتمك رم نم قيرطلا يف لزن يبليف |

 جولفملا ةكنتنأ ينشب نا 1 هيمدق دنع دحسو هيلا ءاجأ|

 خس ارذ دع ةئع اديعن ناك هنا عم 3 ةملكب هافشف ||

 كامش ماما نم ةعاجج زاتجا نآلا كيلا ىتكا انا انيبوأ|

 دق ميلّسروا نم نيينغ نيلجر نيشارف ىلع نوامجي يقفرغ||

 نال٠ اهيفشيل هيلا اه نومهاذ 1 و امئافش نم.ءابطالا ستي

 عوسب تابآ ثردح ىوس * يس - مهلغشي ال م اسروا لها لك ْ

 يل لباقم كد ىلع ةلالس عنصي لك ناكو ةييجعلا ؤ

 ه«يقاس ف حاف ةباصا ةئس ةرشع ين دنمو ةديدع نيئسأ|

 ةيعاب ذا اذه ٠ ديلا كلذ نم 35-0 راصو كارلا اهمدعا

 اذلو٠ ءافشلاةلا هيف لعفيأ مازن نا اريثك قاتسا عوسي ةربش

 'ءاطعاف لكيلا ىلا هب نيزاتجملا ةئبكلا نم ةقدص لأسأ
 7 3 . .٠ 35 ٠ .٠

 نء 10 ْنأ 4 نيلئثاق لكلا هب ءقىرش لاح ىلع مصعد
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 ١ /ا١

 حلل
 يجمل

 دعبو ليلإلا ىلا مايا ةسخ ةفاسم هنالمحي نيلجر رحأتسا||

 هيلا تعمشحأف اهسفو امصتنم يدع - عيباسا ةثالد

 موحانرقك اح امل هنا فنك مبيلع صقف ار ةئيدملا لك ظ

 رهو وسل مدقت ا ريخا» لاق مث م ةئم بارئقالا اميطتتسي ل ٍ

 يناعدو يف سرفف ينادو ةملكسب مهب زاتجملا ىكرملا نشب ٌْ

 * كل وكي :ثرتفأ) كف كناعا 0 د ع ِ

 ضرالا ىلا ريرلا نم ترفطو لاا 2 يالحر تدّدشتف 1

 ا يبجو ىلع طتسا نا تاواخل ءادلاو لالا نم *يرب انا اذاو ْ

 لاح دوبملا ماحدزا نكلو حرفلا 30 هيمدق دنع||

 هيلماح أ يح هلو ةعيمجج ا لوو عومسل ناك ىه -

 ركحيشلاو دما فام ءايضقلا ”عرالأم ينا ىلع كلذ نود

 ((!دواد نبال 1

 اباهذ رطخ امهات زيرعلا يلا أ 2 لحرلا اذدهو

 م حس مسح سمس م أس سس وبسس سم ةللطخحاو قوس تسسأ ةحنداح نكلو 115 اهحش اياباو 1

 لك" دهاشيو بهذ ارا عومسل مب يذلا 0 فلا و '

 'عاجواب نيياصملاو ىكرملا نا » مير م 31 50-5 اما[

 1 ملشروا نمو ندَحْلا "عدعااو ليلا نم هيلا نوتأي | ظ

 يمل 057 جرد اميح» لوقيو «نرغل 1 امسا نم ىد ندرالا ظ

 ما 7-0 ىلع 8 ايسنالا هيف ارق ناك بج نم بولا



 اا

 جرع نم صخش يتثم رن دهاشا تنك حرب هيلا نيصملا
 نيباصمو ةسحن حاوراب نيبذعمو يمعو نيلواشمو نيجوافمو
 عمجملا باب دئع اف وذص نيعوضوم ةفلتتع ضارماو عاجواب

 اممو مهبناجم نيفقاو مموامجي نيدلاو ةحورخ نوراظتند

 نيسئابلا ىضرملا كئاوا نويع ىري نا دهاشملا سفن يف رثؤي

 نوائاق مثهو نيعرس» سانلا جرخي نيح بابلا وحن ًالاح هجنت
 نيبذعملا دابج لاحلا يف عطقتيف “٠ !قأي اذوه ! قي اذوه
 ربظي !ديخاو٠ مات توكسس مهئينا بقعيو ةسجنلا حاورالاب
 ةوقلاو ةسادقلا راوناب عطاسلا بجو نورصبي ام دنعو عوسي
 الا قرتص_ راسم غ٠ ةثانتسا_تاوصا هيلا نودعصي
 نيرخالل ةملكب قطنيو ضعبلا ىلع هدي عضيف ةرسالاو
 ىلع فطلب هدي عضيو مصلا ناذآو يمعلا نويبع سمليو

 0 اإل ةكانلا ترمب ايو تتناجلا سوك
 نا ءيش لكح نم برغالاو ٠ اهب نيبذعملا نم جرخت نا

 هبارتقا دنع ًاميظع ابارطضا برطضت ةريرشلا حاورالا

 - دواد 0 نا اربج فرتعت ةفدحم جر 2و

 ددع ةرثكلو ماها ىلا اهبذعي ال نا هيلا لسونتو ا

 0 بدسم نا ةريثك انام>ا 0 هعمل يلا عومم ا

 كاذذاو مايل ة ةعضب ةكحبملا هاوقحيري اًميح درفنمناكمملا
 هتاداشراو هميلاعت عامس ةصرف هل نيمزالملا ,ةعابتا نحح منتغن ظ



 و١

 ًايراوتم اليوط انقو ثعلب نا ردقي ال ةنكت ٠ ةيدارفنالا

 ممتالسوت ضفر ةعسب الو هيلأ نودنتمب الاء مهنال سائلا نع

 اذه بجعا اهف ٠ اريخ مهل عنصيل ةبيجعلا هتوق ءارجا يف
 ةوقو ةدايس ايش تسيلو ! ةيهلالا ةوقلا ىلع هيديب ضباقلا
 كلذ لك عمو هتوص يف ل يلا ةطلسلا بنج يف كولملا

 دشا ايف ٠ عضاوتم فيطلو *ىداه نيزد انليجختل وهف

 يذلا هلل دارغنا ىلع ةالصلاب هتقو نم !ريثك يذقيو !ةمضاوت
 ضرالا ىلع ل مى ناسنا طق نكي نكي ملف هكا ةمطاخ اًءاد

 3 ةماما ةيشذحا ديزمعب فقل هب سانلا فرعا < عنو

 ىننا ايكو ةبحم ربطاب نورقم سدقملا هموثقال انمارتحا نا
 و2 اذكه رعشن انلكو ُيعك 21 1 ا

 انتنوثخ ىلع هتانا لوطو انلهج ىلع هربصو انب هلاتش
 زن البق رةلزب ةماما دخون نيح انتحاسمل ائاد هدادعتساو

 ماصفنا ال ةقيثو ىرعب هب انلصو كلذ لك ةماما انسفنا
 ام لك ىلع كمعلطا ةيناث ةرم كيلا ىتكا امنيحو ٠ اهل

 ةبج نم اهئلعي يتلا رومالا نع ذيمالتلا يئلاتفرو انا ةفرعا

 [ ةريقك ٠ ءايشاو ٠ ضرالا ىلع هئلااسر عوضومو هسفذ

 ام مهفتس ًاثشف ايش اننا اندعي ةنكل نآلا ىتح ابكردن
 « ائيدل مهفلا رسع نالا ا

١*7 
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 أوقايا ءابناب ةنوحشم يبف عوسي ذيملت انحوي نم ميرهأ|
 ةطساوب نكسمتا ملشروا يف هارا ائيحو هتارفسو ه.يلاعتوأ|

 هميلاعت صوصخ كيلا ةباتكلا نم يدخشلا يلاحتما ||

 نوئمُؤي نالا فولاف حيسملا ةنا ةبج نم اما هتازجعمو ||

 ا يرجي نا ةنكي فيك ايعيبط نولأسي مهنال نايالا اذه ||
 ممملا صالاو 7 ةعم هللا نوكي نانودب بئاجعلا هذه ظ

 هنا لكتيملا ةيتك ضعب تاناحتما ةطساوب حضتا هنا ًاضيا||
 امه فسوي ابلجرو ميرم هما ناو ملل تيب يف دولوم قحلاب |

 ساحنيف دبشي كلذ قوفو دواد ةيرذ نم ميقتسم طخ ىلعأ |
 مايا يف الفط عوسي ناك امل هنا ةفرعت يذلا نهاكحلا ||
 لاجر ناشلا يميفر ءاسّور ةثالث ءاج ريبكلا سدوريه||
 0 نم رجلا و سرفلا دالب نم مثدحا مف و ةميكح ْ

 مهيديا نيبو بهذ اياده مهعمو ةيبرعلا نم ثلاثلاو ايديم |

 ةنيدم ةثالثلا ءالؤه نم لك غلب دقو ناوءالاو مدخلا
 ةثالئ نم اولخدو ةفلتخم قرط ثالث نم :دحاو يف يلشروا ||

 وا نيَرْخالا نع 9 ملعي ال مهنم لكو ةئيابتم باوبا

 نلعاف سدوريه رصق ماما ةئيدملا يف اوعمدت>ا قع يضر

 كااثلاو كنفاي" ليش نم يناثلاو ماس لسن نم ةنا مثدحا

 لئابق عيمج نع ايرس ازمر اوناك مهنا ليقو ! ماح لسن نم
| 



 ظل

 (| دلولا ساثلا صلخمل تدبعتو تفرع مهتطساوب يتلا ضرالا ||

 : , عومسإ

 ٌ بيس نع مه اسإ لسرا مومودقب كلم ا عمس ا.ثمحو
 1 َُ 5 9 ع ءالكللا

 || ىدد لؤقو سادتيف لوق ىلع 0 هوباجاف هنكللم 1 مهئيحح

 || نييسومانلا نم 8 افاق روض 052 ةثداللا ءذه انأ

 || احصلم دولوأا نيئرلل ددستل انيتا اننا » < نييسيرفلاو

 : امر نم » اوباجأ توعد س مكر يا مهأس ثاو . © دوويلل

 | فو , ةينأ ا "1 هل كوسم 0 قر 6 ةم<

 كادت 1 0( اوباحاذ ")0 8 نس 0 ىلا ريس

 ادق اهو ةواميس ةوقب هعارتال اندقنا دقو ةئيدملا هذه 2

 || ءار ننبحلا اليل تقلا ناك ول يتلا ملشروا ىلا انداق

 || ةرامسلا ىكاركلا ماظعا دجع ةيذب وهو اهوف اي ايلدتم

 || ىلع اكلم ىو 7 م2 هنا انل نلعأ دقو

 || ى> ليلخلا سيئرلا اذه نيا كلملا ا ا اذا انل لتذ ةد 3

 ا ١" هل ددحسلو بهذن

 م كو ةعكلا ءاسٌور لكلا رمإ كلا 0007
 [يبطافح هرصق' يف ةراثتسالا سلخ كا | 2

 ١ نسوماتتلا بنك نأشي' ماتغالا م يطعأ نيذلا منا»
 ظ 8 0 ريسفتل ءاكذلاو ةسيلهالا مسا 007
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 نيا قمحلاب ينورإختو اوثحمتو اوثتفت ن مكيلع بجي

 نم اوتا دق انه ءالجالا سوجملا اذوه٠ حعيسملا دلو 0

 اوثحي نا مبمزعيف كلذنم رثكا 1 ل اودجسيل ةديعيدالب

 نوبلطي ام ىلع مهتباجا يف بدأتن نا دبتحالف هلاك ةماما

 3 ناكاسلا ءالوه نم لبجا رومالا هذه ىف مكن الو

 اولاقو ةنبكلا 2 نم نوراثك ضيونف « ةسيرغ دالب

 ظ نوعلاطي نيذلا عب مجو دوييلا لك دنع كلملا 00

 تيب ا سب 0 اسم نا ءايسنالا

 ضرا مح عد ا تناوأ ينلاب بوتكم اذكه ةنال مخ

 0 كم نال اذوهم ء ءاسروو 10 تسل 3

 ) لناس ىععري ربدم

 هعدخم يف درفناو سوجملا سدوريه فرص ا ذاو ظ

 مهنم ققحتيل ةثالثلا قرشملا ءاسّؤر ارس ىعدتساو نيك

 أ يتلا ةعاسلاو مويلا هل اوئيع امتيحو رهظ يذلا مجنلا كامن

 لفطلا رمت ىلع بيرقتلاب فوقولا نم نكست لوا هوأر اهيف

 ميل لاقق

 ىلا اويهذت نا نومرتحملا سوجملا اهيا مك رم

 هومتدجو ىمو يدلا نع ءقيقدللاب اوصحبتو مل تلا

 اني قيلي اما ُهنال هل دجساو ًاضيا انا لآ ىكل ىنوربخاف
 يذلا انتكنمم دبع يلول ماركالا نم ائيدل ام لك مدقن نا
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 لسرا يدلل دحسنو ةداتعم ريغ هذبك ةقيرطب ُةتدالو تنلعأ ||

 « هيلا ةسوحم ةسفن قرسثملا ||

 اوحرف مهنكتا امالظ تقرلا ناكو ةندل نم اوجرفخ 1|
 قرسملا يف هورصبا يذلا مجنلا اوأر نيح اذج اميظع أحرف

 محل تيب باب نم ملسدوا حرب ىتح هوعبتف مهمدقتي 1

 اولخد امديخو ٠ اسف ريفح تيب قوفاتلو ل عل

 يعارذ ف د سأرب طيمت مجنلا ةعشا اورصبا تينلا||

 0 هروح لا هوفرعف فسوب ةأرما ميرم هتدلاوأ|

 هل اومدقو مثزونك اوحتفو هل اودجت ماعلا كلمو ْ

 ل مدقي مل انابلو أبهذ اياده

 يذلا سيئرلا اذه ةيؤرأ سوجملا ءامنا ةنارغ 0 ذا هنا

 باب نما سدوريه رصق نم مثرئا ىتقا هل اودجسمل اوءاحإ |

 مهمداقتو مثدوجس دهاشو ملح تيب ىلا مهرثأت مث ٠ ةئيدملا '

 بيد يف متتك ناو» ةلوق كلذ ىلع دازو لفطلا ميرم دلولأ|
 سمالاب نودبشي دوبيلا نم نوريثك نالل قاب يلشروا نْفأأ

 معمو ' مل تيب لافطا عيت لثقل سدوريه نم ىطعما ||

 دونطم ادئاق ناك دق و ايمدا يعدي مايالا يف مدقتم سيئرأ|
 تناك اذاملو» افايق لأسف ٠ « ةرزدملا هذه يف سدوريهأ

 نا» ساحنيف . باجاف ٠ «*ةخرّوم ريغ اهناف ةرزجملا هذه



 : ثوحرصي ضعبلا راصو ميظع سىغش ثدح كلذ دنعو

 م١

 ٍ لدحو نيد سدوراه 0 ا زعرور ال كزاللا

 لثق دقو هل بعشلا تقم ىوس ًائيش اهئم دفتسي مل هنا
 أ نال ٠ مّدعُيف مهئيب عوسي لفطلا نوكي نا ءاجر لافطالا
 || قيرط نع مثدالب ىلا اوءجري نا نع اضوع ةثالثلا سوجملا

 ١ ف اوفرصنا ىصلا اودحو نيا سدرريه اورب#و ملشروا

 || ذفناف ةبذغ يمح مهقالطنا ةغلب ام دنعو ٠ ىرخا قيرط
 || ال يذلا ايمرا دئاقلا ةرما تحت صاخلا هسرح نم ةقرف
 ايف يبص لك اواتقا نا مييلا ازعوم كلذب دبشي ايح لازي

 |١ نأ | اةياس رخل يك المأ نود مث نيتلس نبا نم م تيب

 ْ هللا ةءائعب بير الي ا مث يصلا ن .كل ٠ 0 عومجل تلك

 تارا ترك ناك موهلا ةتربش تألم دقو ةريدقلا
: | 

 !| ثفاب و ماحو ماس تانيا اوناك نيذلا ةثالثلا سوجملا دوجسو

 ' ناك اذا اهنللا يرشلا سنجلا لكدست ىلإ ترطوب رمزي
 أ نيعب ادرس هيلا ارظان افايق هلأسف « ١ حيسملا وه ةقيتحاب

 لاهذنالاو قطا ظ
 ا

 »0»ظ اضرا ترا هب نوت له »

 || هنا يل نّربت ناف ةمالك عمساو هرظنا نا لوا ديرا»
 ظ «حرف لكتب هل دّسعتا اسم



 م١

 نا يغبتي ساحتيف نا ضعبلاو حيسملا وه عوسي نا نيلئاق ١
 يذلا سوماع ينابرلا يل ءاور هلك اذهو توملا ىلا مجرُي

 ةثحاملا كانها

 داماس تالا نا ككل زيزعلا يدلاو اد ىرت ةئمو

 || اذوهو حيسملا وه عوسي نا ةيمهالا ءلمب ةحضوم ًايموي
 ! | تحصا نآلا ةبئاجع نا ًاقحو ةيملالا هتافصب دهشي هريرس

 أ|أددقو ةتيلونط .ةققازلا ةريبشلا دارا كا 00
 أ خاطآ نان دهشف نيشملا ضاسب الل اكنأ نانا

 | قالطنا دعب هردصا دقو ٠ كلذ يف سدوريه سا ذيفتت

 ْ مايا ةثالعب مل تف ملشروا ْنرَم ع

 03 مس

 ىرت يتلا تانيبلا كل صخلا زيزعلا يلا اي ينءد نالاو

 ناح لكمملا ْ ةرر ارا 2 1 وه عوسإ نا ا

 دوبظ امناث ٠ ! ةيقنلا ةمشحو خيشلا ناعمس ةنع أدتو 4 كلجسمس

 ٠1 مل تيب ىلا سوجملا داق يذلا ةداعلا قراخلا مجنلا
 | نادمعملا انحود ةدارس اعبار . ! هريرس يف 7 دوجسلا أها اذ

 ا
 احورلا كا ندا م | هكيدومعم لئع هللا توص انا

ٍ 

٠ 

 | .ليلملا اناق يف ُةتييجع ًامباس٠! ةيران ةمامح ةثيبم هيلع سدقلا١ ٠
 1 يذيو هتمجنالا طي يذلا عطاسلا تايآلا جات اًريغاوأ

 8 لقف ايلا رظنلا ىلع نيعلا ىرقت ال دحيو روثب هقد رط يلا
 ا
0 

 - صح 1 صم مع مسسم  هاج دوبل ١ مح و صلاوام ساس مل ان سلس
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 م حيسملا وه اذه سيلأ زيزعلا يدلاو اي
 ةسملا كنتنبا

 ةعيطملاو
 انيدا

 ةرشع ةسماخلا ةلاسرلا

 زيرعلا يلا

 انحوي باصا اذام» ةريخالا كئلاسر يف ينتأس

 ةترهسو عوسي ركذ هيلع بحس ام دعب نم نادبعملا
 نزجي اماو كبيجاف «7نايسنلا لويذ

 امل انحوي نم دسملا عقوت ةئم حملي اذه كلاؤس نا
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 سعب هنا غم تايآلاو ةوقلا نم هدعب آلا هيلع هب زاتما
 لوس لش ثا اهعتسم ُهنا» هتزارك يف مّئص كلذ

 يذلا نا» حوضوب لاق ام اريثكو «هدعب يتآلا ءاذح
 « صقنا اناو ديزي نا يغشي هل دبشا

 دعب ثمل ام اذلو عوسي ءاج نيح ةتلاسر تدتنا دقو

 سدوريه نا قئتا ثيح اجيرا لخدو ةرريلا رداغ نا كلذ

 قاوسالا يف ةيمومعلا تاعمشجملا يف زركي قفطو كانه ناك

 برقب رذناو يلاولا رصق ماما ةكحد ىلع فقو هنا ىت>

 اومدقتي نا سائلا ىلع ةناو ضرالا ىلع هللا ةنوئيد نايتا

 نوكي فوس عوسي ناو هظيغنم ًايدافت ةبوتلاب ىلاعت هيلا
 عماسم يف اذكتم ملكتي وه ايبو ! سانلا ىلع اكاح
 ةفرش نم لطاو سدوريه جرخ ركسعلاو داوقلاو سعشلا

 اتحوي نع ليلا يف ١ ريثك عمس دق ناك ةنال اينصم رصقلا

 |نا هآر ام دعب ثيلي ملف يبنلا اما ١ هعاتسا ىلا قاتشاو

 يتلا ةيطخلا ىلع اديدش ًاخيبوت مايا اوم ةءارجم ةيطاخ
 أ[فااخم هل ةجوز سليف هيخا ا يف ابكترا |

 رماظلا يف ةمواقم هل دمي ل سدوريه نا ليقف ٠ سومانلل
 ضفر اياده هيلع ضرعو هيلا هاعد لب اذه هخيبوت ىلع

 ةلأسيا اضيا هاعدتسا ىلاثلا مولا يفو هديب اهلي نإ[

 دعب اهغلب املف ايدوريه اما ٠ هب ذركتي يذلا ايسم ةبج نم

 ا

 -دسلل
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 0 اا يس ااا . حست رجعت دعت فم دج مسج واب عجم دع هس اج يعي جوع مج نيس - اهيدق د ممل جع

 | يبل تاعك هثلايا زكرم نإ انا نم سدوديع عوج

 ا هنا تماع ذاو ادج تبضغ وب اهجاوز ارهج حبق ]

 ظ ١ تدرا نا » هل لوقت سدوريه لا .تلسرا امحوز ىلا ًايرقم ْ

 ظ ل يف ندرالا يبن قلت نا يالقرم لعفت نأ ||

 || لجر ناك هنا يعادب ةحماسي نا سدوريه مزع يف ناكوأ

 أ نجسلا يف ةعضي نا حاملاب هيلا تبلط ايدوريه نا الول هللا[!

 أأ ذأ هيلع ضيقلا ءاقلاب ىمأي نا ًامغرم سدوريه ًرطضافأ|

 0 انحوي عابتا اذه غلب الو ٠ رصقلا سرجب اروفخم انحود |

 هوملكيو :مورظنمل هيلا اومهذ مهنم نوريثكو اًدج 1000 ْ

 ىغدشي لب ةيابنلا تبراق ةتايحنال هب اومتهي ال نا متاصوافأ|
 لفارخا مودي يتلا دبلا مش وحن مهراظنا اولوحي نا مههل|
 |نا يغبني ةنا مكل تلق أماد» مهأس مث“ رهدلا ىدمأ

 236 سلفا لجرلا اذه َلظو ٠ «7” صقنا انا ىناو ديزي

 | مدقا مكلفا مارس ًامنذ تيا 0 ةلاح 3 عيباسا

 سدوريه ناكو كلملا رصق يف ةيطخلا حيبقت ىلع ةعاجشب ||

 ا ظيغي نا نودب هقالطال اًرذع دي نا لواجي موي لكأ|

 ١ لذا داقنيو .اهبناج مهري اهل هتمحح ةدشل ناك ىلا ايدوريه ١

 | ل1 ندكس ل ةرلف ءاودلا لع تحيودابلاا دعانا

011111 

 هي ين ان ج 7 ة73:7302:77 5

 ظ لوقي انحوي ىلا ثعبف سدوريه دلوم موي ءاج ا ريخا / 1 ْ

 نم .ةجرخو لسري فوس مظعلا مويلا اذهل ًاماركا هنا هلأ
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 ظ اة نعل اذه يف هتحوز ىذد ىلع لص املاح نحسلا 1

 ْ كانك ىوتسي دبع يف كلذ ىلا ةيح نادبال اهنا

 ا بيليف 0 نم ايدوريه ةئيا اليف نأ مويلا كلذ يملا

 : أممف 0 100 سدوريه مادق تصقرو تءاج قباسلا ||

 أعم رمخلا نم ةفشر ابالمث ناك ذاو ةقاشرلاو لالا نما
 أولو تبلط اهم ايطعُيل هنا مسّقلا اجرحم اهدعو ل
 أ| [مالكابيلا ترسناو بمآ اهتسلفا كل فل ناك
 | ابما نم ةتنقلت يذلا ىاطلاب سدوريع لاا فاتلا 5

 ' ا ىلع ادمعملا انحوي سأر نآلا ينطعا» تلاقو

 أ| ظيغلا ةرفص ُةتلع قح سدوريه ينذأ هذه اتاك غلبت ملف ||
 ْ نآلا عضت تناك ةاتثلا اهتيا كما نا» قنجم باجاو || ٍ

 ْ رباب 5 هنأ“: ىح تدلك ايدوريه نا ىلع * « كيف ْي 0

 ْ أه دعب سدوريه نا ليقو ماتءا وا ثارتكا ىفدا اهيلعإ أ

 (| فصن يبلطا» اهل لاق ةريصتب تسيل ةهرب مالكتلا نع فقوت 0 ٠
 ا
1 

 ا

 3 نحاول

 103128717 نتا“

 3م

 انتقلنا

 ديل ويجا هحيمم

1 
 ا

 ْ ٠ «(ىداليم موم ف امد قرها ينيعدت الو كين يكلم

 ْ «7 كمسقب ثن لمصهو 4 - ةرخاس 4 هتحوز ةتضرتعاف

 أ( لجال يفا» ريمضلا خيبوتو فسالا لعفب ادهنتم ايبا

 ] 8 تفتلا 5 ٠ © 3 كيعءما 500 نيدلاو مسقلا

 : ا
 1 تضقنا ) ةريصق ةهرب دعبو قط 2 هسارب ينايو نجسلا |
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 توكحس يف هفويض ىلعو ميظع بارطضا يف سدوريه ىلع

 يفو دالللا ةعبتي سيئرلا لخدو بابلا حتف ( بارطضاو
 ًاجرضم حيسملا قباس انحوي سأر هيلع سام نم قبط هدي
 ةاتنفلا كلت وح اريشمو ًايضاغ سدوريه خرصف * مدلاب
 ابطعا » يلخادلا بابلا دنع ةسلاج تناك يتلا داّرفلا ةيساقلا

 دي نم ةتذخا عواه ىلدا اهرماخي نا نودبف يه اما « هانا

 يتلا اهما ىلا راصتنالا مت اهبجو ىلعو هب تلخدو داللا

 تقصب ةترصبا املاح اما ىوريو٠ يلخادلا عدخملا يف تناك

 ٠ تارييعتلاو تاناهالا هيلع ليبت اهماما ةتعضوو هببجو يف

 اوتا هلتق أبن ”هذيمالت غلب املو ٠ تاسملاو ئاتشلاب ةفذقتو
 0 هوذخاو انحوي دسج ُةنم اويلطو سدوريه ىلا

 ةتحرط اما» ميا دعا فاو ارلط انيح نكتلو

 ! هللا فات ال ةأرما ماقتنا عظفا ايف «! ةتقزمف اهبالكل

 زركي ناك ثيح عوسي ىلا ا

 هذيملت ستكي انهو . انحويل ثدخ اب هوريخاو شنو

 5 نزح انئحوب توم 3 عمس )ا هنا ) ميرمل انحوب

 علاط دكن ىلع حوئيل ادم كاش ناكم ىلا بهذو

 لاتتمالد ىأر كلذ : نوضغ يفو ٠ « حلاصلا عاجشلا هقباس

 اوبربف ةماع ةرزحم ةءادب هلا سيل مبيبن لتق نا انحوي

 عوسي ىلأ رخآلا ضعبلاو يدادبلا ىلا مهضعب نينتشتم
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 طاحب هب اذاو !ًريخا رظن هنا ىتح ةنايصو انوع هيف نوبلطي

 نيرخآ نيريثك نا نع الضف انحوي ذيمالت نم ريفغ روبمجب
 ناكو ءافشلا ةنم اولائيو رركسي هوعمسسل اوغاج دق اوناك

 مهاسنا دق ذا عومجلاو ندملا نع اديعبو ءالخ عضوملا

 ىنعملا اذه يفو مامط نودب اوناك ٠ ءيش لك عوسي مهعابتا

 نحن اذه انيأر املو» الئاق سوماع يفابرال انحوي ىتكي

 ىرقلا ىلا ارهذيا ميفرصي نا ل ل
 |١١ نا محل ةجاح ال الاف انباجا ةنكل ًاماعط مهل اوعاتبيو

 أ| نم ديس اي ناعمس ةباجاف ٠ ' اولكايل متنا مثهوطعا  اوضب
 || اثيج انيدل نا ًاقحف ٠ ”اذبك اددع ىكي زبخ انل نيا
 !| نيتكمسو ةفغرا ةسمح ىوس اندنع سيلو تائب نا ىغمني

 ظ “انه ىلا اهب ينتئاف ينكيي ”عوسي لاقف يا
 || ىلع يديب انا اهتعضوو نيتكمسلاو ةفغرالا انعم »

 أ| "٠ يشعلا ىلع عومجلا اوئكتتا ' انل لاقف عوسي مادق رخص
 أ|عضو ذاو ةسمخلا ةغرالا ذدخا عيمجلا اكنأ ام دعو

 ظ ابكر ابو ءامسلا ىلا هرظن عفر نيدكمسلا ىلعو اهيلع هيدي

 أ | متر ىلعو 'عومجلا يطعن نا هذيمالت نحل انرماو اهرسك مث

 || دقو صقن اهيرتعي ال يه امك قيت تناك اهئم ةعزون انك ام

 أأةفغرالا نم لك ثكاتيك سلا ل ١
 أمل ةناك الماك نلشي مات هم ركل 0 ا
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 ائيطعيو رسكي ةعاس وحن رمتسا اذكهو *يش ةنم عاتي

 بلطي ليثحا١ قي الو اوهيسو لكلا ل ىقح عزونلا

 3 همنا# ناك أم عج نا انرما ارييكجتللا نع وه عطقناو 1

 ال ل رم ار ام نايا يلا رثكلا|
 مثددع ناك نيذلا تلك لا نون كلك لقب ةريشف كنا 0

 ٠ انخلا نم ددعلا يف مييراقي أم ادعام لحر نذل | نع ل

 أه عبشي نا عاطتسا يذلا ريدقلا يبنلا اذبف ٠ دالوالاو

 ةدم ةيربلا يف عوملا مالآ هتاذ ءاتلت نم لمتحا اذبك ا!رينغا

 لي ىرتاسنا_ ىدارام لعاوبف !بةليلا نييراو موي عر
 ةممجعلا ةيالا هذهف ٠ «!عادبالاو قلخلا يف هلاو ٠ عاجرالا ا

 رك:ت نا نم ملظعا اهدررش ةرثكل يد زيزعلا يدلاو اي

 عيج عبشي نا ردقي فالآ ةسخ عبشي نا عاطتسا نمد |

 نا تيس ولو هللا نبا نوكي نا يعمد اذه ْنا وو 9 أملا ا
 ا ا[

 لئاسر ةدع يل ىضذتقال اهبعضو يتلا تاءالا لك كل تبثأ ||
| 

 نبهجج< يحج

 يف ةفلاس قوفي اًديدج اين هيف عمسف ال موي انب رعال ةنا ذا |

 مهلوس نوكي  لكحمللا راد يف وا ةقزالا سوؤر يف ||
 3 سس 7

 قىرخا ةسدعي تءمس لهو عنص ةديدج ها ةنآ» لوالا |

 سانلا حايترا نع لست الو «”ريدقلا ينلا اذه املعفا|
 تيس

 ل يا و وج يس يجو ويسمح 2 ع هرج ناجم يبس وس سوس و مما ملا ب سس صم 1211 1 ها ا د احح اص ا عام ع حس سما سل سم مالا
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 || ةنا ىتح هتاآ ةدهاشمو عوسي ةيؤر ىلا نيديازتملا مهقوشو © .-

 : يف انحوي ةزارك عم. يأ داسحاو بهذي ناك ثيح نمأ

 | افاو ليلملا يف عوسي اورظنيل ةرشع نآلا قلطني ةيدبلا
 || ةنع نوملكتي اذلو ةنم نوظاتغم هيلع نوطخاس ةئبكلا

 أ تمشلا:فرصب هنا يه هيلع اوك و نشل
 ْ ىسوم سومان اكس ات اننا ملعيو حم ابدا 4 نع

 || ليلا رثزيو نييرماسلل اتويب لخديو ةاطخلا عم لكابو
 : هنوكص ىلع حضاو ليلد مث دنع هلك كلذو ملشروا ىلع

 || حرخيو لكما ىلا فأي نا» يغني يذلا حيسملا سيل
 ْ )»)» ملسروا نم ةمعد رس

 || هتايآ اوّرع مهنا ىتح هيلع مبلماحن يف اوطرفا دقو تأ

 || لاق دقو ٠ نيطايشلا سيئر لوبزاعي ةدعاسم وا ةيرحس ةوَقل

 || ءاونالا تكسا. ةملكب ةناو ةحتنلا ف هةةيدات ىلا كلل

 : ع نانلا راكفا ىلع ءالماسالا نع ديم هللا ردابن 0 نا ((,

 || ةنال حئابذلا ىثلتو لكتيملا يف ةدابعلا لطبت نآلا لعند

 |١ افنأ تكذ ابك ائحور لثق دق ناك ذاف سدوربه اما

 أ ايدوري لاق عوسي ةربشل عيمجلا ةدابشب نآلا عمسو
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 تاومالا نم موقي ةعد» ايدوريه ُةتباجاف «تاوقلا هيف لمعت
 نوذب ةرم لك ةسار كنم ىلطا فوسلف ةرم نيعبس
 ' || انحوي هنا ًاتاظ اسم سدوريه هيلا لسرأ اذلو ٠ « هافتكا

 - || ثيح ليلطلا يحاون يف ًاميق» قبي نا ةنم بلطي نادمعملا
 مهريخو ةبتكلاو نييواللا نيب 1 لذاك تثلح. دقو ره
 هنا ةنع برتكتلا ايليا هنا ىلا اومهذ ضعبلاف ٠ ةئيدملا يف

 ةنا اوممز ضعبلاو ٠ هوايش هيجي لبق ءيش لك ريو أ
 ْ ك0 _ اولاق 5 ٠ تاومالا ن 2 ماق لكَز ايمرا وا ءايعُسا

 لك عوسي نا داقتعالا ىلا نولام ماكو رخآ اثيش نورخآو
 يلعلا نباو قيقحا حيسملا يا دحاو ء :يذ ىرد يس

 ْ يذلا امليا نيا » كباتك يف زيزعلا يلا اي ينتلأس دقو

 بيطخ انحويف «”يخالم ةوبن بسح اسم قبسي نا يغني
 +لوقب لاّوسلا اذه نع باجا ةتاذ عوسي نا لوقي ميرم
 || عمس املو ٠ «متدرا ام لك هب متلمعو ءاج دق ايليا نا »

 «7ناد.عملا انحوي اذه كلرقب ينعتا » ه ولأس ةلوح نيذلا اذه

 يبلاهيلا راشا اذهلو ايليا ةوقو حورب ىلا ائحوي نا مهباجاف

 ايليا .مساب
 - [| صوصخلا ىلع كيلا تدثك دقزيزعلا يدلاو ار يلارتو

 هناطلسو هتوق ىلع تائب موك ةبج نم عوسي تايآ نع
 لياثلا ىوس ركذا لو هدرو ليئارسا ملعت يف نييحلالا
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 اوةصا نيذلا تعمس ينا ىلع٠ دعب ةمسا مل ينال هميلعت نع

 نا لوقا قهلاو ٠ هارا مهملع اهم اريدك نوجاري هيلا

 ةرابطو هذركح تاداشرا ةواقنو هذبك ةمكح تارلكأأ

 ىتم هآ ٠ ناسنا ِيَْش نم طق جر مل هذبك ميلاءتو راكتفا ||
 دفئاوقلا ررد طاقتلاو وللا هتوص عايساب نامزلا يندم

 ٠ ملكتي هوعمس نيذلا عيمج طبغال يناو هيف نم ةدوثنملا||

 تركذ نيذلا ذيمالتلا ةّتس نع الضف هنا كربخا نا ىنتافو

 نالا هدنع سا كح نيرا سس انا فا
 عطقناو هيلا ابارتقا سانلا دشا مهلعج اذيملت رشع انثا
 دقو اهرشنل ءامسلا نم كزن يملا جلاعتلا مود 0 ممميلعتل

 نم هعابتا يف اللم نوكشي ال نيذلا فولالا نم أضا قتتنا
 لك ىلا نيئثا نيدثا مباسرا الجر نيعبس رخآ ىلا ناكمأ|

 هللا تركجام بارتقاب اوزركيل ةيدوبيلا يف ةيرقو ةئيدم
 وجرو ناك-م لك يف سانلا ةمادنل تقولا ناح هناو

 هللا ىلا

 لوبجملا باشلا كلذ نا زيزعلا يدلاو اي ىرت اذكهو

 ائحود نم دمتقعأ نعم ةكين هيلع ع دكر ا يذلا دهزتملا

 نامورلا يلاو ذوفنلاو ةربشلا يف قوفي نآلا ذخا ةيدبلا يفأ
 عايشا يف ةبيجعلا كلت دعب هنا لب ال سدوريه وا سطاليب

 ةيناث ةرم عبشاو املثم ىرخا ةنآ عنص فالالا ةسممملا |

 مم
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 ا ا رالإ اكلت لكل لف مقلا معار اينع اروبا
 نم صلختيل ادرغنم لك ىلا عطقناو لاحلا يف مهتما |

 ماركالا اذه

 ١ ةريشلا ُْ عسطلا بح نم يش. يف وه سيل ذأ

 0 ا أ د ةاركلطو > ةداسلاو

 | كلم ةتروريص نا ىلع ملاعلا اذه يف سانلا نم نوكي ال
 اعنا لوقت ةوسنلا نال حيسملا هنوك قيقحتك ةققح
 !ِ «( دواد هيرا يسرك ىلع ساجيس»

 1 دماشيو لبقتسملا ىلا رظني نا عيطتسي نمف
 ريدقلا هلالا دجمي الكم ناءالاب مارا نآلا ىنا اقح 7 هدحم
 ترو كراملا كلم بلا ةيبا هنا ءابسلا نم نلغا يذلا
 أ| ضرالا مما نوكتتو نويبص لبج ىلع ةيسرك و بابرالا

 ةيام ال يذلا هناطلسا عوضخ يفو هرب بيضقل ةيزطلا تحن
 الع فوس يذلا ديا نودب ةرخص نم عوطقملا رجلا وهف هل

 ضرالا لك

 هل ادج رويغ ينا زيزعلا يدلاو اي يل+ مكح# كلماو
 '”دناسل ضرالتل نسلف حييسملا وه عوسي ناك اذا نكلو

 هنا نالا اندنع عومسملاو ٠ هكلم دحم نع ربعي نا ردقي

 ريظنو هدهاشا رذثئيحو حصفلا ديع يف انه نوكيس
 غإؤظ0101010100للللل ا
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 ام دعب كيلا بتكاو ةيحو ةيشْجم هل دجسا سوحملا

 لازا ال يناب قدو ةعمساو مرظنا

 ةحملا كتبا

 ةعيطملاو
 انيدا

 زيزعلا يبا

 .جايهو باراعضا يف اهلك ةنيدملاو نآلا كيلا بتكا
 ريهاللا ءاضوض نا ىت> جاومالا مطالذملا جاجعلا رحبلاك

 يف ”جترت ةديعلا تاحاسلا يف ةمحدزملاو عراوشلا يف ةبلأتملا
 مصممو اتت 7”



 لد

 2 نامورألا ناسرف نم ة ةقرف ثتاوصا تدعرا دقو ينذا |

 يطنبلا سطاليب نال همظعم ىلع بغشلا ثيح لكيفلا ةبج

 ةكطاب دص تسيل اينكل بعششلا ناد ةعق ثودح 59

 دايدزا ىلع موب لك ره يذلا بغشلا انه اغا لب نامورلا:!

 ! ةداعلا ةقراخلا د يدملا ينلا : ةرق نالعتسا باس *ىشان ||

 قدص ىلع 0 ناهرب وه اءأ يذلا اهن :العا كلغ 000

 ةريخالا يلاسر 2 زيرعلا يدلاو ا تلت 3 0 لق 1

 ف نوضملا ىلع بيجعلا لحرلا انه مرع ْنَم 1 م

1-0000 

 دميمعم ب

3-75 

 ١ هدو وجا ع راو يحن اح رتنورو “ىف راج 0+- ةزاغ 226:1 + 7١ ةهنلك !ةكطكلا 7 3 ب --

 د نأشب نوثدحتيب سائلا عسيج ناو حصقا دي |

 ا ريال هسفن ديعلاب مهماتها ن م كك | هدوضح ساب ن كد

 الا روذضملا نووني الق اونوكسي مل نيريثك نا ليق ْ

 د اود هاتي ءورظنيا ىل اورطحت نا نوممزم |
 ١ ”ايرولا ددع نا .سوماع قئابرلا اذ لاق مولا ةديدجأ
 ريظن هل قسد مل ذح ىلا ارئاكشتم نالا ن م حصا ةنيدملا |

00 00 ٍ 

 11111 ا ا اس الالات

 اب هيعمل 2

 ارا يدلاو اب ءاج لق 0 < ىلا ريشت ةوين أ

 هويت دينيطا وم يج رسويعر يرضربعو + نجوويب ع مجرد جو حاجا بيحرتلا ةرمج مره ام ع غبصتاف انيلع لخد ائحومب اذاوأ

 انعم ةسلحاو ةلمقو هقنتعاو س وماع ينابرلا مانقو هب |

 سس جج حب ب سس سس يس سس سس سلا



 ا اغنإ

 ٠ رفسلا قاشم نم ًايورت هيلجر هل لسغي مداخي باهاو
 2 ثكمو نع ثيبب ءامسح بدوسحملا د نا انملع ُهْنَمَو

 أثرمو 2 يمحا رزاعل تسد ىلع ًافيض ل حي رئاسإ كاانه

 : لاق يذلا سوماع ىنابرلا امس الو اعيمج انررسس كاذ ذاو

 ٍُج

 ه4عدأف 0 نوكر ملسروا ىلا ءاح ىقم» روفلا ىلع

 ين مادقا زايتجاب يتيب كرامتي ىتح يفقس تح ىلا ائحوي ات

 ىلا ةرظان مائهاو دق برم تحخرصف ٠ (« هثثع ف هللا

 ه بيب ر أ 80 2( ةمصع# ىلع اهديب ةضياق وو انح ود

 نحوي باجاف « ! ديعلا لزم اندلع كلكشلا» هوعدت نا

 5 ذاو نابرلا ان 8 1 كتئيشم بويجملا قديس غلبا فوس»)

 كذب بسير البق ةئردملا ف ءاقدصا الو كيب 4 َنَ هنا

 ءاقدصا هل سبل لقت ال » انا تخرصف ٠ « كفقس تحن

 نو - 67 جاجا حرفلا ءلع نودعتسمو انه هواقادصا انما

 !| ساهدذالاو حرفلا ناسلب انحوي 1 هذيمالت ع نم

 « 7 أضيأ تناو 9 اذام » ينانرلا ىلا اًراظان

 هب فارتعالل عمسأو رظنا أم لعد 0 يناف معن 0(

 انحوب ةداجاف 0 نم لق ين

 لذا و .ماع يلابرلا اميا ين نما ريثك مظعا هنأ )

 لك نا ريد و عوسإل املمعد ي ١ لاعالا 2 ين لس

 |ةتدهاش أم عج دهاشت نا كئكما ولو هتطلس ت تفث ةوق

 ىو ق16 171[ ام 73117521 1 ا و 2 ا 2 و ع < ا
| 



 4و١

 دقو مظعلا هلالا هوب ةنا تلقل ليلخلا يف لوحي رهو ةنم

 «1ناسنا ةروصب ضرالا يف لح

 ايبا فذت الدص» خيبوتلا نم عوتب ينابرلا لاقف
 ةمالك درطتساو هخيبوتل الالجا انحوي ىنحتاف ٠ « باشلا |

 هللا وه نكي ناف. اع ناسنا عصي م أ اهح» تاشو راقوب |

 نا > تلتف . « ةمهلا ةوقب دديومو دسجتتم كالم وف دسملاب||

 تاوشلا تسيلوأ اكالم نوكي نا نكم الف اًيسم وه ناكأ|
 ام لل ١ ؟عاجوا لجر تركب اسم نا اج 1 ْ

 "لت

: 3 

 قا 2 ا ا ا ع كنا ىلب » ْ

 ام عيمش كلذ عمو هللا نبا يسم وه عوسي نا نموأ يبلقأ|
 يدل لوهي هللا نع ناصقنلاو ناسنالا نع ةدايزلا نم هيف |
 ربحو بجعت يف ةهاغ ماد نحف ٠ ذيمالتلا ىلاقفر ىدلوا|

 انيدل زيزع رخا ديظن ةتنتمن اننأك رعشن ةراتف ةدابعوأ|
 دوجسلاو هيمدق دنع طوقسلا ةبها ىلع انسفنا ىزن ادوطو

 هيلا اومدق نيذلا ىذرملا ءاقْش ىلع يكبي ةتدهاش دقو ! هلأ |
 لاي ةماما نوفتيف مبيفشي ناك ,ةءلكحب وا ةسملبو

 توصب ةتيأرو ! ابئاضمو ةوبصلا مزعو امئاقنو ةحصلا
 ةسجنلا حاورالا جري طق ناسنا نم ةعمسا مل يذلا ةدايسلا|

 تال 49 احلم ىلا انانل ةارملا لست « تركن ناأ

 طا فس ل ا



 ليا

 نا لاذتي هيلا لسوتت نيطاشلا تعمسو ام. نيبذعملا ن

 ءاوهلا يف ةلئاج قبت نا اهل زيي لب اهناكم ىلا اسيا
 ىتحف هللا يتفش نم اهتنوتيد ةعاس نعت ىتح ضرالا ىلعو
 ماما لحمضت ضارمالا لكو هتردقل ةعضاخ نيطايشلا

 ماما تاعقنتسملاو ماجالا هذه خاسوا لالحمضا هينيع
 «1 نمغلا ةعثا

 /ملعمو نييسد رغلا نم ينغ لجر وهو سوءدوةين لاقف

 ملكتي انحوي ناك نيح لخد دقو يئمعل قيدصو دوبيلل

 'كتعمس كلذ عمو» ضارتعا نودب هل ًاينصم نالل ثباو
 تاوقلا هذه ةنع تدور يذلا عوسي نا لوقت باشلا اهيا

 1 قفتي فيكف بمتلا نم حيرتسيل ايثع تيب يف قب
 00 يدسج بسعتل ولعي نا ضرم لنا طلخا

 («! كاسفن فشا بيطلا اهيا هل تلقل ةعم تنك ول اقحف

 تكسو داقتعا ماعو راكنا نع فذي نحلب اذه لاق

 لب ال « ءاسؤرلا ضعب لثم ناك ةنال 0

 |عوسد ن ا لكب نامالا نع ادعي ملا

 ىلا. اج م هدوزي ال عوسي رب .1 نكي ناو هنا حجتريو

 انويع يف طوقسلا نم ماسلا هماقم ىلع ًاضرح ملْسروا|!
 اذلو ٠ سعشلل امسسنر تم 2 عقوتي ةنآل دوبيلا

 فاخي هنا ىثخا خيسملا وه عوسي نا هعانتقا ناكما عف



 <« هه

 00010 2 6 1 ود فارمالا يدراللاا
 ا مل ةريخ نآ)) داناق ةياعلت نحوي اما, ينذلا هيجولا |
 تسيلو عومجلا ةءفئم لجال ملعا اك يه ضارمالا ءافشأ|

 تازدعملا عنص ُْف 2 1 وهف 4 هسفد راخ لحال ْ

 1 ةمحالا ةوقلا رابظا لجالو ةفآرلاو ةمحملاب يرعالا ةدئافل |[!

 | هنوكتلو هتيحيسم قدص ىلع تانيب يرجت افا ةتايآف هيف يتلا ||
 أاعاجوالا ةطلسلل انلثم ًاعضاخ هازن ةيهلا ةوق اما اناا

 || ئش ةتدهاش دقو ٠ ناسناك ملأتيو بعتيو شطعيو عوجيف ||
 ٍ ام مث ٠ ةيلكي ةطاشنو ةتوق هل داعاو فيرش لجر نبا ٍ

 ْ 0 هديب ةسأر دتسي ىوقلارئاخ ًاكوهنم ساج ناأأ أطبا :

 ] فااغ يف ةنا ىت> ةريثك ةروربملا ةلاعا نال هيف يملأ نم :

 '|ةصرف هل قسبالو افشنل أبلط ةنوعبتتي نيذلا ةمحزي نايحالا |

 ْ ىلع سراب نادم مار ذا ا ةحءارلل ةدحاو ةليل||

 ] حبت كاز ملعم اي” هل لاق ءايعالا ةدش نم رولا كشوأ|
 يكل اردصم كدحن ايبب سنا ملأت ملف ف 305 نيرح الا!

 ْ 7 ”ةرقو ةحص

 ْ ةيربلا عاجوالا نم وجنأ نا يل 0-5 4ساجاف » ظ

 || بحيف سانلا ريخ لجال يلا نم يل ةحوتمملا ةوقلا ةطساوب ||

 : بذتحا طقف مال )الا ةطساوب هنال ءيَس لك لوح نا يلع

 || ةدهللا عجاري ةناك ائيز> انحوي اذه لاق ٠ « الا سانلا

2 
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 (|كلذ ١ رج نم انمرج ادكمل قدح ومحل 06 ملكت يلا

 اذا ت ل كل 5 الم عمدلا نا ترعشرو ًاتوكس

 ف 31 كلذ هحو ىلع ةرهاظ ماعلا تامالع ترأر

 ا لاق ليله دجبد نو
 ْ كَ انمحو [ايدايتعا ايست سيل لجرلا اذه نا ًاقح»

 ٍ ها كم هيما عمسا نا حرف لكي دب تحاس ملشروا

 0 ناح نأ معن :) سوماع لاَقِف : « هنا زجعم ضعب دعاساو

 أنا انيلع بحي لب ةضفز نا انب قيلي الف اين ةقيقحلاب

 ١ باجاف . « انمعدمل هللا ٠ نم السرم ه4فوك قوعد صحفن

 |تودعتسم نيبنيرفلا نحن ابينا يبا
 ظ يقل نك امالا نم ماشروا كا هب ذارتاب ُهنا ربظيو ه عايش

 ا نا دصقي تاوق لمعدو اهيفز نركب نالا ىل' قلك

 ْ "هت نوي فارتعالل سائلا عيمج

 اديب كلابملا حسيلو كلاب ين ُهنا» سوماع لاقف
 ظ 0 توي مْ مافش نيذلا تائملا نال ل ما وه ىذا

 ٍ | ين ةئرقولاب هناو مهتوقو ٠ ءامدقلا ءايبنالا حور هل ناب[

 ٍ « 7 ال ما ما وه ايسمأ ىزن نا انيلع قتبيف

 |١ «ليلخلا نق ادال انف نا» 1 سوعدوقين باجاف

 1 م م م م م حا م م ل سو مل ع همس ع حش

 م

 - سس

 لاق ةيمحو ةريغب انحوي ةضرتعاف
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 قممو هيتفش ةمعن نم دحت سوجدوتين يلابرلا اهيا ملكتي||

 ثا نردلتو هب ناعالا ىلع كلمت : الالع ارحس هتمكح

 « حيسملا هنا فرتعت فوس تايآ ةنم ىرتا|

 حرف فاته ةتغب ميرم تفته ةقيقدلا هذه يفو |
 بابلا وحث انتفتلا ذاو انباصعا ةكرح افقوا جابتبا خارصوأ||

 رد نا لج ذاق 02[ اباش امارذي ةنعا اهادسو |
 اذه تدهاش انيح عقاولا ةقيفح 3 ملعتسا ّن يشاهدناو :

 جبر م ليشت نم ىبتنا دقو ةحصلاو نسكملاب لّمحملا باغلا||

 ينابرلا يعارذ نيب هسفبب قلاو ادورسو ًامحزف ةتفصللا ||

 يم اما ٠ «!زيزعلا يلا اب !زيزعلا يلا اي» ًاغراص سوماعأ|

 هيف سّرفتي ةريلاو بجعتلا ءل نآلا ىلا ًانقاو ناك يذلا ||

 قطني ذخاف دهاشيو ىري ايف هينيع بكي داكيوأ|
 ام دعبو روبحلاو ةرسملا ناسلب ركشلاو دمحلا تاراسيأ|

 دسهجلابو ىكتبو هقثع ىلع طقس هردص ىلا باثثا مضأ|
 ىللاي اع قطنلا ةوق كلتما ْ

 لع اذه نأ ”تدحرف الاط تنك ! ىباان ' ىبا» - ||

 « !اننيعا يف بيجع وهو هللا |
 سوهيدوقين فقو اميب ديدحلا يثآلا اذه انحوي ىنتعا مث ]|

 ىلا اغلا ادده نقلا بجعلاو ريا توك ادوسمأ|
 4 نباك يه هب بحر اذالو ”اذبك اريثأت همودق ثدحا||



131 

 (فلدعاو ءارج نم ةريحتم رظنا انا انيبو ٠ يردا نكا مل

 بيش ف الذعر حرفلا عومدو تااقو ميرم ل تصحو

 0 اثرا لالا يخأ نيمايتب وه» نيتلمم 1 نيوادوسلا

 تلاقف ٠ « أخا كل نا ملعا مل» ةشوهدم اهتبجاف « !انيدا ||

 تيم هانددع لدوط دبع نم ائنا » اهدعقيو اهم رورسلاو

 ةنيدملا جراخ روبقلا ىلا برهو نيئس 3 نم ْن ةنال
 تاكسدعم ةلثم نرخا كرك عم ةليوط ةدم ىذق ثيح

 االو اهلك دمد را نوداب يتب ام دنمو ةسجن حاوراب

 ال 31 > هنا ىستن نا يفاندب> اناذب دقو ائفرعب

 نالا - نالا 5- هئافس ءاجر عاطناب ءاهس دادزتو

 بيصأ البق هتداعك هيرظنا ٠ ايزر يف امك - ره اذوه
 مث «٠ هلقمتو هوحصو هلامج قل يف نالا وبف نونمحلاب

 نيالا لك تناكو لا هب قت دو هديب نيا طنا

 لاق مهمجعتب قبح يد حور ةناك هيلا ةصخاش

 ينابرلا ديري ) نيزيزعلا نيذه وخاو نبا وه انا يلا »

 ٠ «ادسجو القع يتص مات يفو « ميرم ُةتنباو سوماع

 ىلع مديو نافّترت ءاتفشو سوماع ينابرلا ةئم رسفتساف

 3 عنص نم> هيدي نيب نم تلفي هنا فاي ةناك هفتك

 ين عوسي وه » ٠ «”ينبا اي ةداعلا :قئافلا دييغتلا اذه
 انعيمج انخرصف ركتشلاو وحصلا ناسلب اذه لاق ٠ « يلعلا ||



 يك

 ْ ةئيكسلا ءلع انحور لاق اهدنعو 6! عوسي» ول ع تر

 قايرلا ان تناف هاوس ىلا محا لو اذه تفرع يا 0
 دقو هتيلوفط 1 ةفرعت معن | باغثلا اذه فرعت سرعدوعيلا

 دعي باترت لبف دوبقلا نيب هسواجو هنونج نابا يف ةتدهاش
 00 ةم< ملف «7محيسملا وه عوسي نا ةباذده

 5 هنا ىلع ناعالا ةلدا هبجو ىلع تدهاش ىنكل ةملكب

 «7باشلا ايا كل اذه ثدح 0 ع راتب

 راقوو ةمشح لكي دودرملا دوقفملا اذه باجاف

 ترصبا ذاو ايثع تيب برق حاصلا اذه الئاج تنك »
 ظ مهيب تكلا م,ثم توند املو نوئملا ةوقد م اح

 اىدربال ةوقب يلخاد يف ترعشس هيلع ينيع تمقو املاح الحر

 ابهنيع ةوقلا هذهو ٠ هب عاقيالا و هيلع بوثولا ىلع ينثعبت

 ار 7 5 ع انعفدناف نيناجملا ىلاقفر نم ةعبس ف ا

 ا 11 ادلع لكل هيب ىذل الينا و ةدعا زو ةغرو دجاو
 راو يداني مّن ردحاو لك و ءارولا ىلا ركيتتف عمجلا اماا

 |( ثيل لب اكارح دبي مل ةيكلو ةسنن متاع

 أ( دم دعد ىلع انرص الو انر ظ»در د افئاو ةعساو ةعقب 2 0

 هت هيلع نير املا ةمدقم ُْف الا: دكا و هنم ةليلق مادقا

 ظ

 ظ

 ا ىو 2 ةعبصا عفد 4 هباذاو انكر ىلا ةءرصا نا :بثرميصو

 ا ىلع ىوقن ال نيدماج انفقوف ! "تمصا ' لاقو ءوده لكسب



 ”؟ 6٠ه

 ةعاط“*نا مدع 0 مش ايضغب 4 دز دقو مدق كلر ْ

 نبا هنأ أنف رع ذآ هماذك ددزتو حمصم انرمصف رر عضد ةسغ نأ :

 ةنكلو انل هرما اجوم لاّمذ وه اما٠انكسابمأ ءاج دقو هللا

 اوقلطناو لاجرلا نم اوجرخا » ائيف يتلا نيطايشلل ةقيقللا يف ||

 يف هيمدق دنع تطقس ةملكتلا هذه دنعو «!لاحلا يفإ|
 1 ©. 1 8 0 « ٠.٠ "عب م

 اناطيش عراصأ يلاك رااوم قىدسو 0 دحاو فرخ مجمدسل ُ

 ا لاقو ىبم> ىلع و عضو أله دنع عومسل ىنحناف روان 1
ِ 1 

 ا ىلا ار اذه لاق اتحو ' !: تبع كاف يباب ضمنا ْ

 ناك جب 0 000 ينمذ 6 نم 6 ءادوس ةمايغ :

 3 ا 8 ُْف ا 0 يبق ع :

 كحع كظدس م . كاحملس عدي 59 ىانيع ا لمت / اعومد

 كسي دج روعس يلع 0 دقو اهماشقو امتنضتحاو هيمدق ْ

 عزف الو .٠ (( أهيم ريمعتلا را ال نيءملخاد ةداعسو مالاسب ْ

 دقو انيلا هدو ىذلا هلل ادخم أنئءيح اثمدق ههالك عم نيمايثد ١

 لو .٠ عوسيب عاّتجالا ةصرف لوا متتةيس هنا هل لوقيو

 يلع ًافيض ريدقلا يَ || اذه لزتي نا وجري ةنا يمس هربخا |

 دقو ع هئيحخ نيو 50 هترايزب هل جيمس 98 4ذم قطعا ١

 1 يسم ع مسالا



 5ك

 2 نكلو» سوماع يلابرلا نذا يف هاف عضو

 فشلا ركذب ةلاسرلا هذه زرعلا ىلا اب كل تادب دق
 يذلا عوسي ينلا بيسب ةنيدملا لك يف انه ثدح يذلا

 لكمملا ىلا لخد لاو حايصلا اذه يف نيتعاس ذنم اهءاج

 مهددع ىصخي ال قاوسألا يف هن وعيتر نيذلا عومللا ناكو

 دق ذاو لبق نم ملشروا يف يظن مهترثكل دهاشي ملو
 مالكلا ةبج نم ًاحفص نآلا برعذا سما اريثك تملكت

 لل 1 قل تارطالاو بتلا ع
 ءاسملا اذه اهب ئدتبا يتلا ةيلاتلا يتلاسز ىلا كلذ :ىجرأو |

 يظعلا يبنلا حيبملاب ةقلعاملا ثداوحلا ةيمها مظعل ارظنو
 ال ركل يل افرع امري كلا تكا نا يف دبتحا
 قرش دقو يلع ترشا دق ايك ثدحي ام عيج يف ةريصبا

 رومالا هدب تهت تذخا كنا يل ققح ةنال كنم كلذأ
 نماوت كناب لمالا ديطوت ىلع ينثعبو ايسب ةصتخملا ةبيجعلا
 ٠ مايا اذه نوكي ناو دبال يذلا هللا حيسمك ةليقتو هبا

 لئاسر ةدع كل : ىها ام دعبو٠ ةتاوقو ةمالك كلذ لمادو ظ

 يلا ةلفاثلا عم اذووي نب ليئارسا ةبحص كيلا اهب ثعبا

 نوكتي ائثابآ هلاو٠ مايا ةيناثب حصفلا ديع دعب ملشروا حربت

 سدقملا دعوألا سعش لكو تنا ككراميو كعم

 انئيدا ةمحملا كتئبا



 ةرشع ةحاسلا ةلاسرلا

 زيزعلا يلا

 1 يذلا ميظعلا بغشلا ءانثا يف تدتك ةريخالا ا
 || يتلاسد ىلا «ليصافت ءاجراب كتدعو اهبو ةئيدملا يف ثدح
 لوقاف هذه

 ظ
 أ ىلا ”لخاد ليلملا ين نا حصفلا ديع حابص يف عاش

 || تحازتو يلشروا لك تبرطضاف ا#جيرا ةباوب نم ةئيدملا |
 |اهن ددع ال تاعامج قفدثت ةبمللا كلت ىلا نيعرسملا مادقا |

 | نيتلمآ حطسلا ىلا ميرمو انا تدعصف تيناوهاو توينلا نم

 رب ىوس بيرقو ديعب نم زل اننكل ائيش رظنن نا

 انعطتسا دقو ٠ ةيرخص ءىطاوش يلع ةجاوءا مطالتت ريبك
 | تحالف ةباوملا كلت يللاعا نتئقاو انك ثيح نم قر نا



 ا

 001 ةلطلا رهاللا نم اقع اف ىرج نم ءادوس انتعالا|
 | ةعبتو لاع فاه عومجلا نم دعاصت اريخا ٠ لفسا ىلا |

 | سافنالا ةعطقتم برم تخرصف مامالا ىلا قايسنا عافدنا ||
 مهنا * هب نوبحري فيك يراظنا ةياوللا يلا لخد دق» |

 | يف عقاو نال انتبب رع نا وجز انكو ٠ «كلك ةنوامتتسي ظ

 2 نيح باخ ائاما نكتاو ةياوالا عراوشلا ىدحا ||

 | امرملا لبج ىلع دعصو نوتيزلا لبج دنع ٍفطعن« يف راسأ
 1 اكمل نم كف رق نانانعطتسا ذو لكشملا ىلا ا ذاتخأ|

 | نع هتير نم انك برلا تيب ىلا هقيرط نم مق ىلعأ| .

 نوريسي سانلاو نيدعاصلا ةمدقم يف ناك نال ءانفرعف دعدإ|

 أردقا 0 انا يفا عم امميطخ انحوي ناك هيلا دحاو برقا نا

 ايف ةسماهللا نيعك تناك ناو ةبحملا نيع نكل ةنيستا نا

 7 اذوفنو ةدح رسدلا نيعب هبشا يبف ةعادولاو نوكسلا
 (| تلاهئاو لدكفا حانح ةبق تحن ريهاملا ةعيلط تراوت مث

 د كلذ زوما يف علطو فولالا محزت كوالا الاف

 || ةثم عبرا ةمدقم يف رهو ًاقباس نع كتربخا يذلا ينامورلا
 ا ملف 2 قم اما ةحارلا ردك م ثنولك اع اهدوقد سراف

 :.كل ا مدخشس قدح نأ نم دعبا هنا تااقو ٠ ةفرعت
1 
1 

 رم لل تلات دقو اديغص ءالخ ةئيبو م نيكرات هءارو

 ةيزمرق ةياد نم لس طقف هرظ:م ةئيه نه سيل ةتفرع ٍ
 الس سسسب_



 م

 عاضا هنال هيلا امثردها دقو هتدرح سار نم قف تناك

 هءاس دقو اياوج ةيومحملا هتخا دنع نم تناك ايلثم ةدحاوأ|

 وهو يذيب .اهتلثتثا اهزيظن ةدخاولا| 2: طرا عل
 ةنجرتست كنظا تسلف ,بيرغ عم ةتعنطصا ناو فورعم||

 يدلاو اب ةقثلا ء لم ىلعيندكل ينثول لمع كرسي ال ناك ناو
 |ريثك سحي ةنال يد ليبنلا ينلا اذه ريصي نا زيزعلا

 عوبسالا يفو ءايبثالا نم هيلع هيقلا يذلا يميلعتل ءاغصالا
 وص

 ىلع ُهولتا ام ىلا ءاغصالا ابا مأسي ال ُهنا يفربخا تئافلا
 كلملا ريمازمو ىسوم لاوقاو ءايبنالا بتك نم هعمسم

 وا هنن يف ناك اوس رعش لك قوفت اهنا لوقي يتلا دواد

 ام اموي ثعبي ُهنا وجرا ربصلاو ةظاوملابف اذهلو ةينانويلا يفإ |

 دوثملا بر دانع نم ديصيو ينثولا هناا رجه ىلع
 لكتيملا ىلا لخد نم مبثم لخد ام دعبف عومجلا اما

 ةدم مات توكحس مبيلع ىلوتسا ةقباسملاو ةمحازملا دبج دعب

 مدقي وا نالا دجسي ةنا» ميرم تلاقف قئاقد عضب
 نيبو « هيلا نوغصم مهو مهبطاخي لعل » ابتبجاف ٠ « ةحيبذ

 لكيلا طسو نم لاع ديدش خارص فصق ذا ملكتتا انا

 دشاب اجراخ نوسلاللا هددرف توص فلا و# نم فوذقم

 راوسالا نم ًايارتقا مهد اندهاش مث ٠ ًاءافتراو اًرابجا ُةنم

 تمدتت نا ًابارطضا ىغشلا دازو مظع شيوشتب نيربدم

١ 



 ا

 ةباوبلا غلبتت فوذصلا قرخ لواحت تّدخو نامورلا ناسرف

 صضكن ثيحب يماطلا رهنلا وفدت بعشلا امنم قفدتملا
 ةوقب يمفن تدمخف ضرالا ىلا سادناو ةقرفلا مدقم هدنع

 ” ةلراعو كينيا دبشملا اذه تاس ةملام ريغادي غلا فرلا
 | ةضرع اهبيطخو ايبا دوجو ةققحتم تناك ذاف ميرم اما
 | ىلوتسا لكممحلا لخاد نيذلاب رطاخملا نم ثدحي ام عيمط

 || نيب اهبجو تراوف اهتايح ةبج نم ديدشلا فوخلا اهيلع
 || تفرصنا اهدنعو ٠ اهيلع ايشغم ينام تطقسو ٠ اهيدي
 انت راق ان ءانتحالا ىلا, ايرملا لج وحن رظنلا نع يلكب
 ا ةنا ىلع ثدح ام 0 _ 3 ىرا دعا و امعدخ ىلا

 ليي زع نب ليئومص باشلا لخد ىتح ةعاس فصن وح ضعي
 سما راهث ءاج دق ناكو دعابالا سوماع يللابرلا ءامسنا دحا

 انيلع ُصق هلوخد يفو ٠ ديعلا ارضحيل هتدلاو عم نييان نه
 ةمالس مس رأ قمح ام ذقن ةانرصلا يذلا ديهشملا كلذ برس

 لاق ٠ اهبيطخو اهيبا
 ةنوعبتي عومملاو لكيلا عوسي يذلا لخد ام دعي»

 اهتاسسفو رادلا تاصرع دجو لعفي نا ىسع اذام اورظنيل
 سدقلا ماسقا ىأرو شاوم ةعابو فرايصو اراك ىالم
 لاجر كانهو انهو يثاوملاو مهلا نم تائأ بئارز ةعوطقم

 ةيدئجالا مثاردلا فرص يف نوالغتشي مثدئاوم دئع نوسلاج
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 ايثرفو ماليعو رصمو نانويلا دالب نم دوييلا اهب قأي يتلا
 ضبق ةعابلا لسقي ال ةينامور ٍدوقني اهادشساو ايقيرفاو
 ل مالا مقلا ىلا هقيرط فو مبيشاوم نع اهاوس

 ةرات ا تناكو دئاوملاو بئارزلا ةتضرتعا لك_ملا

 رخآ اليبس قرطتسيو عجري نال اروطو افرك دود نال

 ناد ةنفكسا ىلا اريحا َءاج يح ([طررك و ا

 هبناجو ةفارص ةدئام ىلا ًاسلاج أئهاك اهيلع دجوو ةئبكتلا
 نيدجاسلابعسبا رخأ راطاو ما دا 0

 كاذ ذا ناكو) هرظنب ايئلم تفنلاو اهدنع عوسي فقوف

 ةرحاتملا ةملو هيف ةعاقلا دهشملا ىلع ( اداخ موده ىلع

 زاطتنالاو عقرتلا ءلع ه هوحن هوجولا عيمج تاوحتف ةضياقملاو

 58 2او عسيمللا نم ءارشلاو عيبلا ةكرح تفقوو

 ٠٠١ ىعرلاو ةيشّولا ميئاول املعو ةمحان لك نم راصيالا

 هل اواخاو ءارولا ىلا اورةبقتف هيلاوح نيمحدزم اوناك نيذلا

 مل ةداعلا قف دف 6 لعافب كاذ ىلا نيدامزم ناكلملا

 انحوي هذيملت ىوس دحا هبناجب قبي مل ىتح ةبنك اركردي
 ىت> مات توك ةارسثلاو ةعابلا تاوصا ءاضوض بقع مث

 0 ل مندلا ءاغثو يشاوملا داوخ جيحض نا

 ةرسوح ْي مجعلا قئالخلا كلت ىلع ارا ا ةعيمطلا ةقث ةقئاف

 توديسلا كتلذ ىف عمسي دعي لو ةريهرلا ينلا تسلح
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 امناق ةقيقد لق ناك ام دعب ماملا ريده ىوس قلطملا ||

 يف نيرطاخلا ءاضوذو خارصلا طاغلو ماسقالا بخصب

 ةرشع ةملجو دوقنلا نينرو ءارسثلاو عيبلل ًاباياو اياهذ هضرعأ |

 ةعبوز هيلع تفصع سونايقواب همشا ناكف ! توص نالآ||

 م [_ئاجيه ةعيبطلا رصانع دشاب ةحاوما طلو ةابرو

 ناكر مظع كل هناروث رباد عطقو ةتعد 1

 نا ىءارتو ىلق لك ناضمن فقوا هسا ى> ًافينخم :ودهلا

 ةديدّس ةوقب ةبوذح تحبصا ريفغلا ملا كلذ نم نبع لك

 تبعتشت كاذ ذاو فيخم ءىراط ثودح ةءقوتم ينلا وُ
 فقوم يرظانل حالو درا هللا شرع ماما عرج ماعلا

 فقو هلك عمم او ٠ ءاضقلا يسرك نا مهلا يف يبلا ْ

 توكحملا ٠ كلذ ضرتعا مث 0 ازالسنا ثا ا

 ينم برقلاب ا هك 0 ىناخ ”خارص ديحتسملا

 جام نك .ةدعزلا تدعاف هيلع ايشغم ضرالا ىلع طقسو

 ًايفاص ١ ٠ ديبج يبلا توص 3 عيدا نيفقاولا عيج نم

 يطعأ موي. ءانئس لمح ناكر ١ ره يذلا قولا فاته ةناك

 لاقف ٠ بعشلا عيمج ةعامس لاهو كايا

 مناد ف ةالصلا تيب يلا تب "كلوش 1

 يلع ىققلم اًريذص اابح طقتلا مث ٠ " صوصل ةراغم ”هومتلعج
 همأما نم رفف مدقتو و ةنم عنصو ةمادق ضرالا
 ا مامممملالالالاتات | 1 1 1 1مم بت ببب بج ““<“<بب © >> سس جالا كك اا

 ب < . مموج نوجا دك 2 سرحت 1 ديف يع 4-2 5 "كح 5 . 1 09 1 فخ ربع 7 د 8: 9 ؟؟يمك57



 قارا

 ماهلاو منغلاو ناديثلا ةعابو نويواللاو ةئبكلاو فرايصلا

 ضاسقنالاو ةسومعلا نم هبجو يف هودهاش ام نيروعذم
 وه اما٠ مهسرفنب نيبراهو مه م لكاَو مه ءايشا نيرداغم

0 
 تارا الوانه ةماعت ماشا

 ذا لوما يف ريظن دبشملا اذهل قبب مل ًاقحو ' !ةراث تيب
 مهتلج نم انا تليح ىتح نيفئاخ نورقبقتي عيمجلا ناك
 ةءاسلا كلت يف دحا رسحي نا نودي مكاردلا دداوم تلّشف

 نيسودملا ةبضفلاو ىذا نم ءيس د01 عد سدا فروقولا ىلع

 أ طوسلا نكي ملو دارفلا ىلا نيمحازتملا فولالا مادقا تحن

 !هب [دعا سمبل ةهنال ةمادق برهلا ىلع انامح يذلا ره

 نيروثدنم انكشف !طقف ٍمرظنم ةسيه نم انعزج اننكلا

 || ريغصلا 6-0 اذ اما ٠ ل مادق ةفاصعلاك ةمادق|

 ١١ ةناك مهسوؤر قوف اضقنمو اميل عيمطا نويءل ىءارتف

 قوسب دا لابي ملق كلبم كالم دي يف ران نم فيس

 راد تغرف قئاقد عضب يفو ةاجنلا بلطو برهلاو فوخلا

 راد نيزاتع !نعيمج ائقسنا ذا 8 ايف دعد ملف 00

 ىلا تيتان يربلا نالإ 2 مهالا راد مخ ىلا ليئارس

 لكيملا بر 05- فقو 70 اذاو 1

 3 ةتئيه تلاحتسا دقو هدي يف طوسلا َقبيملو هديسو

 : 0 0 . 5 غطا ابا ب 6 3
 . وا 717137 تا 0 171 لإ ت7: تت نط ىلا ب تو سوت 13161571037 12 22223 ل طي ا 1 ل تا د11 هت 2 ةال ا زم 37 جة د77 توتو

 1م
 همم عج

 ممم
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 ايلا رظان وهو ةفأرو ,قفر دشا ىلا ضايقنالاو ةسومعلا

 هترضح نم نيبراه
 بيجعلا ريغتلا اذه يف رظنلا ناعما يبل أيبتي مل ةنكل

 الط ماحدزا يف لاَر ات عومجلا نال هيلع أ 1 يذلا

 دقف ىلع تهركأو جورخلل ينع امغر تقسنا ثيحب ةاحنلل

 سطاليب ناسرفب ائيقتلا بالا ىو ٠ ريدقلا يبلا كلذ هيور

 ديشملا حبصا انهو لكمملا لخاد ىلا نيمو>زم انطغضناو

 نم يبنلا ةيؤرو مامالا نم نامورلا بارح نال ةياغلل ًاقيخمأ

 ال صيب صيخح 2 مىعقداو عومللا لك تقرطا ءارولا

 تتابو ًاضعب مرا ا اوراصف نوهذي نيا نوردد

 امتلأ دلتا ىّيح ءايرقالا مادقا تح نيسودم ءافعضلا

 3 نم ةفوذقم ةثاغتسالا تاوصاو متاثشلاو تانعللا ميم

 ال تول فيكف انا اما ٠ نيروعذملاو ٌنيسودملاو نيملأتملا

 تدك نادنا فعلا / بالا ججراخ يف ىلاذ تدوو اهنيح اغا يردا

 نسح ىلا .ىذق دقو ةنيدملا ادصاق تائم عم رارفلا ىلا

 دوتح نال تيبلا اذه يف ملم يضلل تباط نا علاطلا

 10 ار مقر نرثي تاوسالا/يف ثوطئاط تامافرل
 («( تويبلا ىلا

 هاور امم بحعن نحنو هءالكن م ليئومص عرف انيحو

 انتيب هات يذلا عراشلاب اذا عوسي ينلا ةرق نع اديدج انل



 ال

 ثنوحرصد ضعملاو متري 01 نييراملا سانلاب صخ دق

 ضعبلاو «!نامورلا» رخالا ضعبلاو «! فيخملا يبلا»

 اذه ةدم يفو ٠ اهيلك نم نوبراه مهنا ربظي مهبخارص نم

 ثداوحلا هذه نع كيلا ىتكال زيزعلا يلا اي تلد ناجيحلا
 زيزعلا يلا اي اقل ٠ اهايا ينيسني اهديغ ء يش دحي نا ةفاخع

 اذه ! ةهلا ةوقد اديرم يرصانلا عوسي نوكي دنا ر

 مدي يف ناك يذلا طوسلا نال) ةتافلاو ةملك درج يذلا

 ( دلو هاذا ىلع ىوي نكتي مل سوماع يئابرلا لوق ىلع
 نم نكح:و ةمادق سانلا نم افولا رحدب نا عاطتسا

 يم اما هترضح لال ج نم ةيشخ برهلا ىلا مثرارطضا

 ليثومص ائيلع ةصق ٠١ هتاثاو هعوجر دعف سوماع يئابرلا

 ةروثنملا ةنبكلا رود ىلع ا 2 ثسل عومسإ نأ لك

 بلطو ةئبكلا سيئر هوم مدقت ىت> اهضرا يف دوقتلا

 لك لعف ناطلس ياب هل لوقي نا رطخلا فوخو ةيشخب ةنم
 ناكف لكتيملا ريبطت سما هسفن ىلع اذ ءايشالا هذه
 نار

 نا ٠ ةزان تيب يلا تيب نركب ال نأ ضني ةلاذإ

 ةلأسف © ءايسالا هذه لعفا نا ىنتعد هلكيه دج ىلع ةريغل

 ةنعاذسب انقاو لازال 20 2
 لمه

 «7 مييسملا تنأأ » أَ
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 « ىنقدصت الف وه انا كل تلق اذا» لاق

 لك دوب عيسلا أ انيحا» ةسنبكلا سيئ بابا
5" 

 0ع

 نم تحرخا ذا درلا ادم تادتبا دقو » باجاف 1
 امسح ةالصلل اتيب ةهتدعاو ةنوسحنب نيدلا عييج لكيشا

 « يلا هلعح

 «7 كوبا وه نم» اذامق ةلأسف

 ةتنيشم عنصا يكل ملاعلا ىلا تلسرأ دقو يا هللا »
 ينع 000 ةنال يناسرا يذلا وه لب يسفن نم ٍتآملو
 «* ةضفال ًايقتمو ًاصحمم ساحيو هلكيه ىلا ةغب قأيو

 نا ناطلس كلو لسرم كنا ىلع ًاناهرب انيرت ةيآ ةبا »

 7 مويلا تلعف ام لكيملاب لعفت
 ناك نيذلا عومملا ىلا اًريشم هدي اًذام عوسي ةباجاف

 مويلا كل نكي ملأ» : مهيلع ايلوتسم لازي ال بعرلا
 ىلع داز مث ٠ «  يوامللا يقاس كعانقال فاك ناهرب
 يفو لكيملا اذه اوضقثنا » هردص ىلع هدي ًاعضاو كلذ

 يظعلا نهاكلا اهيا كل هذه نكسنلو - ! ُهميقا مايا ةثالث
 ايكو تاواملا يف يذلا يلا نم لسرم يلا اذوهي لكلو
 ظ © لبق ىرما

 ٍيظع بغش ثدح هنا سوماع يئابرلا لاق اذه دنعو
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 بارتقالا ىلعا وأَرُع ًاضدا نائح عم ةثبكلا نم نيريثك نال ١

 نمم سيل وهو ًاخاص نوكتي نا نكميال» ناثح لاّتف ةنما|

 ضرتعاف ٠ « لكلا ضقنن انعدي ناك نا هللا نومركي
 «ةهللا نم الأس رم نكي مل نا تاوقلا هذه هل نيا نف» رخآ

 لوبزلعي ةوقد هذه لعفي اما » ٍلاع توصب نائح باجاف

 بلطيا قيقا يبلا ناك امو 1 ين بير الب وه ىذلا

 بغشلاو سجسلا ددحم لئنيحو .« سدقملا هللا تيب ٍبارخ

 مهرثكا نكل را ضعبلاو ان اعاني نوخرصد ضعبلا ًادتباو

 ٠ هللا نم ينو حلاص لجر عوسي ناب مهنا نونلعي اوناك

 تنأأ» ةيشخي ةبطاخو مهئيكست نم افايق نكتمت اًريخا
 معن » ةئيكسو ءوده لكتب يلا ةباجاف « 7 ءايبنالا حيسم

 روم توصب لاقو هاملا و2 هرظن عفر مث «! وه انا يلا
 « هللا نم لسرم ىلا»

 دق » افتاه خرصو ةتوص عفر اذه ناثح عمس الو

 0 لكتيملا جراخ ةحرخل اوملبف ! ةفيدحت متعمس

 يذلا يلا نم وندن نا طق دحا رسجي م هنا ىلع

 نم نيرتشملاو راجتلا درطب اخوه تيلعأ .دق ةتوق تناك

 افسا لاقف وه اما سدقملا ناكملا كلذ

 نا اوملعاف ينوليقت و يتصاخ ىلا تنح قأ يحول

 || اتيب اليوط قي ال نآلا ينوجرخت ةئم يذلا يلا لكيه

 5 17 رشا (ننطح

 تيد نس  ةيياودب ا ديو نجر ويف جوار انج :بقوحا» جيب هبا ا ا
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 مكنم مكتونبك ذخي هيف موي ٍقأيسو يلا هلالا ابذمو

 رقمكا لك“ ىلع ممالا نيب يال ماقيو ٠ نيرخأل ىطعُيو
 كسي نا هللا رسب ةسدقم لك ايه. ضرالا يف داو لك يفو

 لك يف لب ٠ نريبص يف دوجسلا ىلا سائلا جاتمي الو اهيف
 يذلا لكيلا اذهو ٠ حيباستلاو تاواصلا هل مدقت ناكم

 مكتنال ممالا نيب نوتتشنت متناو برخي فوس هو.تسند

 «1 هللا ةمحر تقو اوفرعت مل

 ةنبكلا سيئر كرثو لكيلا نم جرخ اذه لاقذاو

 نوعيطتسي الو هيف نوسرفتي نيفقاو نييواللاو ةنبككا عم
 اما ٠ مهيلا تفتلي نا نودب قاطناو ةملكتب هوملكي نا

 تعرسا ةعبتب انحوي تدهاش ذاف ( سوماع يلابرلا ) انا
 لكايو يتيب يف لتي يكل وعدي نا ةنم بلطال هيلا
 دعا حلو لاحلا يف يرظن نع ىراوت ةنكل يدنع حصفلا

 يلا نال دشنيو رفطي الجر ةباوبلا يف تيقل يلا ىلع هادا
 ذئم ةباصا جلاف نم زاتحم وهو مايا اسمال ءافش دق ناك

 فكي م ريدقلا صخشلا اذه نا ىز اذكسهو ٠ ةئس نيثالث
 ا ريخ عنصي نا نع

 يف ثدح امع سوماع يئابرلا مالك يبتني ائه ىلا

 لاّوسلإ دعب ةجاح الف حيسملا وه عوسي نوك اما لكيلا
 ةنبكلا سيئرا ةينالع كلذب حارسد دق ذا ُةنع



 ني

 نوتاي مادخلا دخا دق ٠ زيزعلا يلا اي هللا كعدوتسا

 ةلاسرلا هذه متخا نا يل يغنيو ٠ لاظملا عنصا ناصغالاب ||

 كتمالسو كتداعس لحال اعئابا هلا ىلا ةالصلاب

 كتنبا

 انيدا

 ةرشع ةنماثلا ةلاسرلا

 زيرعلا يلا

 لوسرلا ةبحص يلا تلصو يتلا ةريخالا كتلاسر نا
 امنيحو «كئافشب ىنترسشب ذا ٠ اًركتش يلق تألم قالورأا

 نازل تَدْدو كلتنيص ارنا بع ل ا
 ةسحار يف ىعساو كتداسو ىلا ريطاف ةمامح يحانج يىلإ|

 كتمالس ىلع انئابا هلا هلل دمطاف بومحملا رقوملا كصخش
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 : كتنايصو كظفح لجال يه ًائاد هيلا تالص ناو
 | لك حايترالا ديزع تعلاط كنا زيزعلا يلا اي يل تلق

 || ريدتلا يبنلا يليلملا عوسيب قلعتت يتلا امش الو يلئاسر
 ين ةناب فارتعالل رضاح كنا لوقتو ٠ ليئارسال ىطعملا

 العا لمعي نا ناسنا ردقي ال ةقيّهاب ةنال» هللا نم لسرم

 كلذ ىلع ديزت كزركذ ٠ («ةعم هلل نكي ل نا 0 ةميظع

 || ال برلا ين ةناب ملستلل يتنبا اب دعتسم يلا عمو » كلوق

 | الضفو !انبعش و هب دوعوملا اسم هيف ىرا نا نم دعبا لازا

 | نودب ادرفنم أي ا هفا وطتو هلاح ةءاندو درع ةراقح ن

 يا نا ىغشي امسم نوك ةلاح ) ةي ةكجاع م اراد 1

 0 00 نو ا دا ا

 ظ | يثتنف * 56 ناك كح 0 تيب ةنئيدم 1 9 دواد

 || نم تأ ايسم نم رغصا وهو ين سيل ةنال يرظناو
 ا 6

 | كتجا دقو ) ًاضيا كنم مدقتملا ضارتعالا اذه ن
 اق دق ذنبا نيوماع قالا كح د 00
 اك دجوو لكتيملا يف ةظوئحملا ديلاوملاو باسنالا لوادج
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 لقت كلذ دعبو مل تيب يف دلو عوسي نا اقتباس كتريخا ||
 /ليللا يف نكس اذويي ىلا ءوجر يف مث رصم ىلا ”مادلاو هب ظ

 6 متت هد وا ل يلابرلا نكي ملو ىبرت ثيح 1

 راكنا كءسي ال يذلا ًاضيا سوعدرقين لب قئاقحلا هذه!

 انشهدا ام ءاشعلا ىلع نحو ىمأ ءاسم انطاخ دقو هملغ | ١
 |سوماغيلابرلا اهيا دجوت >:كلوق وهو اصوشش ضرر 0

 ظ «:انسم هلآ دنلا يبنلا اذه ىوعد ديت ةوبن ظ
 2 عمسا ينعد 7 يع امو ةرازخ ةحكأتقا

 ا اىلل جاتحم هب ىلاميا نال سيل كلذو ٠ « ةيواعد دي 1
 ْ أ ىراجاف ٠ اضرا نوئمي نيرخالا نا ديرا ينال لب تيدثت

 م اهدافمو عشو# ةومن يف امثيدحت ٍكنا» سومدوقين

 ىلا لادج نودب ريشت تالكتلا ٠ ' ينبا توعد رصم نم
 اةديدج ةئيب هذه اذا ٠ سوماع يئابولا لوتي اك اسما

 أ تالكلا هذه عاّبسا دنع يلا اي احرف يلق حفطف ٠ (( عوسيل

 | سر عدوةين ذدخا ني> ىلاساسحا تناك نيك دوصت نكلو

 ىلع اهقاطناب اًريشم ةنثالا تازكلا ًاركر ءاسشأا اك
 0 يف سلاحا بعشلا 1 ليلح ندرالا ربع » عوسإ

 نما هكح لع ضارتعالا درت هذبف 1 ًاميظع اًرون رصبا

 0 درك أع كرد ًاناهرب نوكتتو ليلا

 م نيريثك عم لأست زيزعلا يلا اي كعمسال يناو



 تال

 ظ نونماوي ةالولاو ماكتملا ادتبا له» اهئاظعو ملشروا ءاينغا
 حبصا ةنال حيسملا هنا نمي ًادتبا سويدوقين نا معن«)هب
 راسالا ضف يف دادزي ام ردتب رثكاف رثكا كلذ اقتحم
 نا ردقت كنا ول زيزءلا يلا اي هاف صوصخلا اذهب ةيهلالا

 لك لوزيف انا ايهعمس اك ةميلاعت عمستو عوسي رظنت

 أ هيمدق دنع سواملا ىلا ًاقاتشم كتاذ ىرتو هيف كبايترا

 || فيك ليحكا ةفصا فيكف ٠ !ةايحلا تاك ةنم عمستل

 الآ ةتزلتتو ةستس اك هرطتيو ةعمست كلمحأ

 هاعد سوماع ينابرلا نا كتربخا ةريخالا يتلاسر يف

 اهايا ةئلبا ةوعدلا هذهو ٠ دمعلا ةدم ىذقيو هدنع لزنيل
 0 01 انه ىلا ءاجو اهون ىلا لزاتتق رم بيطخن نحوي
 ةوقب فرايصلاو ةعابلا ةم٠ جرخا يذلا لكيلا حرب ام
 هناطلس

 عداوشلا يف اجيجض تعمس هراظتنا يف نُغ اهيبو
 نم ادعاص «!يتأي يبا اذوه ! ِقأي ينلا اذوه» ًاخارصو
 ل1 ىلا تايسق * دالوالاو لاك رلا نم تاننعم هاوفا
 | لتتما ىلإ انس نم دتمملا عراشلا ىلع تفرشا ةئمو

 نيمحازتملا مادقاب جومي وهو عومملا سوُؤرب ًايماط ارحب ناكف

 ريزغلا هناضيف يف لينلا يِنرّكَذ دقو ضئاف ريبك رب نك
 ||ةفقاو ميرم تناكو ٠ هفافض ىلع ةقفدتملا ههايم مطالتو



 رك

 فوفصلا انرظنب قرتخم نا يف اندبج انلذب دقو ٠ يناجي

 رهاطلا صخشلا كلذ ىرن دشا طسو ىلا ةمدقتملا

 ٠ سوُؤرأا رجب جاوما ةلوح تمطالت يذلا ٠ سودقلا

 لاح نكلو ٠ سوفنلا نم تاثم مادقا هتيؤرل تخازتو

 ناصغا فثاكتو ٠ ماحزلاو طاغضنالا ةدش كلذ نود

 مانالا سور قوف ًابابق ةعرمشملا ليخنلا
 ميرع اذا يذلا ىرا نا ةغب يرظنب ةقدحم انا ائيبو

 اذاو تعلطتن ةلباقملا ةبملا ىلا رظنا نا "يلا تراشاو ىنتسمل
 دقو اعباس ةنع كتربخا يذلا يئامورلا تالا

 ||ةمدقم يف سطاليب ةنتك لكل ماع ادئاق نالا حرصا

 دئعو ٠ مهدرو نيمداقلا عومملا ةاقالمل ًاعرمسم سراف يتثم
 فطلب ةفسس:كرخب انازب ذو هرظن عفر انتيب لباقم زاتجا ام

 ميرم هتدانف ًاعرسم زاتجاو ةيحتتلا ةراشا انل ًايدبم
 نوكي نا دي ال اب قثت ال فيرشلا دئاقلا يديس اي»

 ريبكلا دشطا نكل ةئتف دوجو نم كيلا هلّقث دق ضعنلا

 يبن ماما ريست ةيماح نع ةرابع وه اما ًامداق هارت يذلا

 «ًافيض ائيلع لزتي نا عمزملا ةرصانلا

 أ | ضيقلا ءاقلاب سطاليب لبق نم ةديسلا اهتيا رومأم ينا»
 ١ )» مالسلل ا هيلع

 ين بقاعي نا ينامورلا ريمالا اهيا لدعلا نم لهو »
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 نا يشخيو ” اذبك اً يع امج ُهكارو ترج هتاوق نا ببسب
 نيبو مثيب 1 م كانه ىلا كزاسرفب تمدقت

 لخدي ام دعب ةنا دحت اليلق مهفقوت نا تثش ناف بعشلا

 « مالسب مبليبس لاط عيملا يحمي يلا تيب يبنلا
 آمالك ين ًاعقوتم يلا رظن لب ٠ ءىذب دئاقلا امبحي ملف

 لاف فنعب ةلماعي الو ينلاب قفري نا هيلا تلسوت هيلعو

 أيس الو انه ىناسرفب فقا دا اهثرا ٍكتدارال ةلامعما »

 5 «حالس نودب بعشلا ىرا ينال

 ناكو انتيب لباقم طخ يف اوفطصي نا ةناسرف سما مث

 ذا مدقملا يف نيريثك نكلو بارتقالا يف اذخآ عمجلا ||
 ذاو رخؤملا ىلا اورترثت وأ اوفقو نامورلا ناسرف اورصيا ||

 اثداه [تيزر !ريس راسن وهو المقم عوسي تدهاش كاذ

 ابارتقا دادزي وه امفو ةعم سوماع ينابرلاو هاج ىلا انحويو ||
 ةايورلا مامر نم افرح ءاروأل ىلا رغاسشم نمشلا "هب
 لدي انحوي ترظنف هدحو ًاسرقت ريسي ناك يح ةلدوطلا
 تنك: اهدئعو ةبيثه هيف صخشو 0 ا

 لجرك لب باشك هرظنم نكي ملف هحالم عيج ةيود نم
 طخو دقو نيثالث نبا هوك ةلاح ةلوبكلا نس زاتحا

 عيطاقتو ةرهاظ ًاطوطخ نزااو مادالا مسرو ةسار بيشلا

 دو يا ليجلاو لكشلا يلا يجد ف ني
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 انيلا نالسرت انيذ نيتصّخاش مانيعو هزل لف لس ها
 نزحلا ءايس عيدبلا هام ىلع حال ايي مالسلاو ةفأرلا ةعشا|| ]

 هعامتا نيب مدقتي وه ايفو ٠ قفرلاو فطللاب جزتمملا قيمعلا ||
 اناك عاضتاو لزانت ىلع ةيكحلملا ةئيحلا ةنم دهاشت تنكا||

 | ءوار نيذلا ةمحبو ةيشخ نايستككيو هرظنم لالح نائيزي ْ

 قوش سوفنلا يفو ٠ ًامارتحاو ًالالحا بولقلا يف هل نادميوأ|

 يلامورلا دئاقلا هيف ناك يذلا عضوملا ىلا ءاج امو ٠ ماهو |!

 دفئاقلا كلذ ىنلا ائيب فطلب ًاييحم راشا هناسرفب انقاوأ|

 ٠كلم ىلع يك ًاملسم فصوي ال ماشتحاب هناصح جرس ىلع
 ادئاقتلا كلذل ركتشلا انيف مّظعو مالا اذه انشهداف|

 ذا ىلا هاداقو سوماع ينابرااو ائحوي مدقت 3 ميركلا ||

 | نوبلطي ٠ نيديثك تاوصا تعئترا هيلا هلوصو لبق نكلو

 نم ريغ مج نيسخراصلاب اذاو انرظنف ةفاقيا نامورلا نم
 ْ ارتاو عمجلا فوفص اوقرخ دقو نانح مبمدقتي ةنكلا
 ظ نيلئاقو ن نيد دمسم نوحرصد

 ١/ ! لحرأا اذه ىلع ضيقت نا دئاقلا اهيا كوعدن اننا»

 | اضيا تنا نمأوت لتهز!سوماعا نارا ا كل
 اذه مكماما وكسشن اننا نامورلا اهيا ”جراخلا اذهب
 اوعرست مل ناو لكتيحلا بصتغا دقو ةئتف راثا ةناب يليلجلا

 هيلع اوضيقت ل ناو ضيا ةعلقلا مكسصتني ىمالا يفالت ىلا

 ه ١
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 ةمالاو ةنيدملا ىلع دوعي ا نيلوؤسملا نحن ال متنا تنك
 «بقاوعلا خو

 رذحلا تجود ايس قرا ال ينا 2 سورليموع ميباجاف

 نسلو (حالس الب يار لزعا وهف توبا اما لجرلا اذه نم

 اذكعو 3 مكلكيه ىلا اوعحراو اوّكنتف سيج نم رم

 ! ميك اذم ىلاف ! مكحا رص نع رداص وه امنا يغشلا

 ىدل اهب نوبلاطملا متنا اماف ةئيدملا يف ةروث تثدح ناو

 جايه ُْ ملسروا تاك نم ريغ قرا تل ذا سطاليب

 ١») ميظع بارطضاو كد دس

 اننا » مالكا يف ًامدقتم ناك يذلا نائح خرصف

 هقيرط يف راسو اذه لاق٠ « سطاليب ىلا اناوكش نومدقم

 نييراللاو ةنيكلا قيرف ةعبشب ينامورلا 7 ةعلق 2

 ْ يبات مفأ رلئلمحو م 0 ظيغلاو ميد ال مويصعو

 تسلا ىلا عوسي .لخدو ًامجار 0 بمشلا ذخا مث

 داعو بابلا هل جفتل ةعرسسم تازن دق تناك ميرم نال

 نم اريبك اج نا ىلع ءاههار# ىلا :ودملاو توكسلا

 |١ جرخ سوماع ينابرلا نا الو تيبلا ىلع نومجعي اوداكو

 مهيب نا مهل ًانيبم فاطعتساو ةقرب مهبطاخو ميلا
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 | مهاب عودسل جارخاو ةعيرسشال فلاخع لكتيملا يف مهءارشو

 ئ وار ركنا نال امن هنوك“ ىلع ةيف سير ال لكَ ا

 أأ كلذ ىلع دازو (ن نكي لاه ةيلكش ني
 ' هب هللا سما ام لعذ دقف يناقدصا اي ًايبن ناك اذاو » ةلوق
 لكي هلا بر نييراح اودجوت الثل ةئم اومقثنت نا اوزرتحاف

 | نيريثك نا ىلع“ فارمهنالا ىلع مراح ل , مالكبو

 5 0 ءارقسلاو يمعلاو نيدعقملاو حجرعلاو ىذرملا نم

 ا ءانشلا اولاثيف مهسمليو جرخيل يبنلا نوعدي اجداخ اوقب
 ١ رادلا ةهدر ىلا لع دق عوسن ناك كاذ ن 3 يلو

 ظ ك و ةسفن سوماع ينابرلا مدقتف هام هل رضحأو ةيلخادلا
 نم اهتعنص 0 ةءالع ميرم تتاو اهلسغو هيلحر نم هيلعن

 9 اهب اهتفشنو انحوي ابع نبا ىلا ايفافزل اًدادعتسا لبق
 ْ 1 ملكتلاو يلا ةيؤرل مظع قوش ٠ ايفو انا تلخد كاذ

 || اما بعرلاو ةيشخلا ةوّقب تافجا هجول أبجو ةتدهاش نيحو

 الئاق ينيطاخو "يلا ءرظن عفرف وه
 'ءازعالا ىلاقدصا ةلمج نم ينوك و ةنبا اي يلاعت »

 | كابا نا نيدوتو يل نينمأوت كنا ملعا ينال يل نيبحرملا
 ص 3 5 7” ٠ 5 .٠ 1 ع

 ادحاو ةئيمحم نم نيدهاشت فوس اريصف ٠ اضيا نموي

 1. لس سمج جم تع حج سام عاصم

 || نم
 ْ (( !١ ىذسمالت

 | ا.المسغو املفف هدد يلا 1 يعم همالك نم عرف الو



 نايل أ

 ٌْ ٠ يرما ىلع علطا ةهناب تقثوو جاهتبالاو حرفلا عومدب

 معل همالك قدح نم ديالو ٠ يركف ةقمم> فرعو

 ! نحن نماون اك اضيا تنا هب نموت فوس زيزعلا يلا اي
 حيسملا وه هنا هب فرتعتو

 لي طقف ميرمو انحويو سوماع تبلا يف نكي لو ْ

 أيا عم لخد دقو افاق مع نبا ايليا نهاكلا تاك ْ

 ناكو ةيماسلا ملاعتلا كلت هيتنش نه عمسي نا ىلا ًاقاتشم||
 ايل لاق انحوي نككلو مهفرعا نورخآ لاجر ةسمخ ايا ||
 | مسللا فيمن ةماقلا ليوط مهنم دحاو ناكو هذيمالت مهنا||
 |تايثلاد مادقالاو قذللا تاراما هيلع حوات نأغلا ا ْ

 |ةناصرلا ديدش نعذلا دقوتم رخاآو ٠ سرطب ناعمس ةمساوأ أ

 1 قطتي ةيلك لك لل ءانطالا لع اضنرع نك "لقتلاو ||
 |ةمساو هللا ضئارف تاذ عاتسال .غصم ةناك هديسأ|

 ظ ْ | نكي مل ةقيتللا يف هنا ىلع ٠ ناممس وخا وهو سواردنا|١

 !دفقو عوسي ةاوقي ام ىوس عمست نذا وأ ىرب ني_ع يل
 ” رتل اع [نستم ناك هنا هلا رظنلا ىيدحت نم تكدداأ|
 00 مر 0 شار داك قة[ رك هنا تسلط

 !تمهذ نا تأطيا م هيلعو * هيغدص ىلا 0 عفر 1 ْ

 0 قت لع ان[ ايفو هديب, تيئاو انتم انش كل تايهد |
 |انيعدو ةاتف اي يق » لاقو ةنوثخج ايليا نهاكسلا ينضرتعا هل ظ



 مر
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 دق ملعم اي» لاقو يبا ىلا تنتلا مث !١« ةيآ هه قر

 دهاشن مل ايبكتل تايالا لع يف كتردق نع. ريثك" انعمس
 اوكشت كنا ! يقيد د لعاو انا كي 0 ةدواو ا لع

 5 كذا قدصاف كنا يملن هفساف كسأر يف اعاذط

 اع «( كرامملا 0

 كانا الباس“ لاقو 1 ”هرظن عوسي لو

 0 حيسملا وه كملكي نم ناك اذا ملعت تساو ءاسنالا

 انا ىناو رض هوا هأ تّوو نا ملعتف بنكلا اذا شف

 0 ىلع ةريثك تاي 1و وه

 | داذلا يعاجوا نم صاخنل لحال ةدحاو ةناالو عنصا ال

 ءانسأ نع ترتك مق ةو تا ي ك1 ملاعلا ىلا تيتا انا ينال

 |تممال مومو قولا نزلا ريتخمو عاجرا لجرك

 أ ١ هللا نم لس رمو ين. ينا نرنماون منا اتسحو ٠ نو

 ةط ناف :عدخو شغيل هللا نا يا اهو

 |انيا انا ينا تلقو « اذ.ه يف نوكحشت متلو ) أيبن انا
 السرمو أيبف ق هلا تعك اف يت

 نيدح .ىل نوم وت مكن لع عا نإ ردقا الف هللا ن

 || حيسملا ينا تلق نا نو ظاتغت مكبكل 1 0

 ينا مك ةهلوقا 5 يننوقدصت متنك ناف

 « حيسملا
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 نيا نم ملعن نحن ملعم اي» يواللا ريشا خيشلا لاقف

 ال تأ (مميح حيسملا نكلو - ليلطلا نم كنا - تيتا

 «!وه نيا نم دحا ملعي

 نوملعتو ينذوفرعت مكتنا ىليئارسالا اهبا تلق ًاقح»
 ىللسرا يذلا نر مكتكلو ٠ تيتا نيا نم

 0 رال سر ناد نكماالاو تكلا نردبمتا عشلف
 متسأ مكنكل ىنلسرا ىذلا نمو تيتا نيا نم نوملعتو

 5 5 نم م تينا 5 ينلسرا يذلا الو انا ينذوث رع

 نم نوفرعت نباح تت ا اذدا 2 ميار

 ةلفيلغ مكتواق نال نكلو يف 1 تينا نبا

 مكل تلك كد 4 ناعالا مدعو لسا تايلظب ةاشممو

 احلا انا ينذأ هل

 نم نوريك طظاتغا ناطاسو 6 00 لاق الو

 | ىلا سوماع ينابرلا هاعد مث . نورمذتي اوذخاو نيرضاملا

 ةلداحمو ةحابم يف بعشلا لظو هل اهّدعا يتلا ةفرغلا
 رخالا ضعبلاو 7 حيسملا هنأ نولوقد ضعبلا : ماسقناو

 لويزلعبب هتايا لع هنا نيلئاق نونة ضعلاو ٠ نوركسي

 نأش اذه »سلق ةدارم ائحوي يل لاق اهدنعو نيطايشلا سيئر

 دساا 8 بهذ امرحو ناكم لك يف تامحلا ىديس



 فا لج ون طوبا

 ١« اذه لثم
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 ع هاو رطخ يف ةتايح موي لك و دوحجلاو دقحلاو ةميمنلاو

 0 هيف دئسي ناكم هل

 لاجر ةعدرا هيلا مدقت هتفرغ ىلا“ زاتحم عوسل (ئيبو

 باوبالا نال عراشلا ةبج نم تملا طئاح نيقلستم اولخد

 مثوبا وهو ةءالع افوفلم الحر هيمدق دنع اوقلاو ةقلغم تناك

 مهتبحم عوسي رصبا ذاو ليوط نامذ نم جلافب بيصأ دقو
 نا نوديرت اذام نابشلا اهيا» ًافطلتم مهنأسو فقو ةبونبلا
 0 « 7 مكحا لعفا

 ظ «محلاصلا ينابرلا اهيا خيشلا انإبا ينشَت نا »
 ظ «7 اذه لعفا نا 3 62 نا

 هللا نبا حيسملا تنا كنا نمئون ديس اي معن»
 «كيدل ةعاطةسم ءايشالا لك ناو ! يلا

 ا خيشلا كاذ ديب كسما ح٠ اننحت» عوسي مبيلا رظنف
 ٠ هيلا نيرظان اوناك نيذلا لك ةممس لاع توصب لاقو دعتملا

 جوافملا ضبتف «! شماو خل خيشلا بالا انما لوقا كل»

 ىلآ ارا تنعلا امح دنيز ارقد ا 7 هيمدق ىلع لاحلل
 1[ عومدلاب اهلسغو يمنلا يمدق دنع هسفنب لا هتاذ

 توصب نيرضالا يفاب فته اعين مييبا وذح ةعيرالا نوئبلا

 | [اناطلس سائلا ىطعا .يذلا هلل دجملا» ٠ نيخراص دحاو



 ضرفر

 || اركتش ةنوعسوي مثو نيئبلا نيب نم عوضي بحمنا مث
 مهو هب اوراسو هقنع ىلع اوكبو مييباب اوطاحاف ادمحو

 ةفحام معدذاو كانه نم نانثاو ائه نم نانثا هيبناج 0

 ن٠ يظع دوبج مثافال ثيح عراشلا ىلا اوءرخ ىت> ةلوح

 عيمجلا دنع افورعم ناك مثابا نال ةثئهتلا فاثبب بعشلا

 يملا ىلع ىوقي الو ةديدع نيئس نم حولفم هنا

 داندزأ زيزعلا يدلاو كل دحن بواسالا اله ىلعو

 ىلع ةلالد ملاعتلاو تايالاب عوسي نع ةمدقتملا تائيبلا
 الاس كلاقفحي انئابآ هلا هللاو ٠ يسم هنوك

 ةمصحملا كتنبال

 اثيدا

-006< 400< 



 ارك

 ةرشع ةعساتلا ةلامرلا

 زيزعلا يلا

 ْ ةميرغ ب اهل ناك ملشروال عوسي يبنلا ةرايز نا

 ةملكبي ةينالع يري يللا ةديدعلا هتادآ ناف ٠ مظع ا

 ا|هميلاعت و هتزا رك وق عا د ملي وا ةرظن وا

 | ىلا اعد كلذ لك حيسملا وه ةناب هجيرصت الجو ةيلالا

 ١١ ناعالا ىلع بعشلاو ٠ ءاسّورلا نم ليثارسا يف هوجولا لمح

 ينابرلا تيب يف اهاضق يتلا ةعبرالا مارالا يف هراز دقو ٠ هب

 أ ١ةنآ ةئم نكما اذا اوريو هوعمسيل ةئيدملا ءاسّؤر سوماع

 أ| ةئاب اًرابج َرقأ .افايقف ةئبكلا نيب ماسقنا سب لع ذر

 2 2222 22272 للا

 010010 اك 0و1 رولا اج م عوج
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 '| نيقيرف دحن اذكهو ٠ عداخ هنا انلع رص ناّنحو يبن

 مظعالا مسقلاو نايظعلا نانهاكتلا ناذه ابسأري ةئيدملا يف



١ 

 مت ةئيدملا يف ةماعلا رثكا نكلو كاذ ىلا ضعسلاو قيرنلا
3 

 ءايبرو مايا ىلع م هذال راد ةةمرللا 010

 لا تدر اديدش 2 هنوضعس ةنوذاخ مها 2

 قرعل :تفكلا فعلا نأ 2 مرورك دن ار حاز ركب نال

 ءىداب ف نأك يذلا د 0 مكراشعا

 ص نيمسدرفلا نا ىأر ذا عوسي ةومن لوقت الئام صمالا

 اراه ددرتلا نع عطقنا مهنويع يف ةماقم طقس نا قفشاو

 ةدافتسالا يف ع ةنكلو عوسي ناك ثيح تدبلا ل

 ناب نيترم كلذ لعف دقو . اليل ءروزي ذخا ُهنم ملعتلاو

 ٠ سوماع ينابرلا ةدعاسب ةيفخ لخدو مالظلا منج تحت ءاج

 ةلباقم لك يف ثدح ام ىلع فقا نا تعطتسا ميرم ةطساوبو

 0 امتفرغ ة ةقاط يف ةسااج تنتاك امباق ٠ عوسي نيبو ةئس

 00 ل تل ع ىتحر عرش ناك كع تاوزلا ىلا
 0١ ةريتسعاو لخذ دينق سرماع ىنابراب اذاو ءايلا يف
 وحن ًاتنتلم ةباجاف هب عاتجالا ديري سويدوتين يسومانلا
 ميرم تدازو ٠ « ايش ىنم ديري ناك اذا ىلا لخدي ةعد»
 هناسليطب انتلم ذثنمح لخد سوعدوقين نأ » 0

 - ا 2 ا له ىربل هلال رج

 اوفع ” لاقو يبنلا مادق رابتعالا ءانحما ىنحاو هبجو نع
 سس سس سس سس

1 

00 2 21 
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 ١ كتقو نال اليل كيلا جد ىلع ينذخاّوت الف يللابرلا 0 ظ

 .دارفنا ىلع كارا نأ رسيو ملعتلاو ءافشلاب لوغشم ارامأ|

 اكلأسا نا مؤرل ةريثك و نال يملا يبنلا ا

 ,غصم يناف نير لكس يبنلا ةباجاف 0 ٠

 كنا ينابرلا اهيا ملعا نتا نيِسيرَتْلا نست لاق ل

 ( ىلا ءاشالا هذه لمعب نا دحا ردقب ال ةنال هللا ن ,ه ملعم

 ا ريدق امش كتوك انا“ ةتفانلا نكي | ام ليعت ىلا
 3 له ندا ساغلا عسيج نمي اك هب نموا اذبفأ|

 أكل تلق اذا" ًاننأتم عوسب ةباجاف 1 ًاعرص انل لقا

 حج.

 اند ادعو الاوسك ينقدصت ال سوهدوقن اأ|
 ظ -- أَ نياأآ

 اهنا كربخي سوماع ينابرلا اذوهو تشاد

 | ٠«<كملكي يذلا اذه نيا نم ُكلأساف ديلاوملا لوادج صدأ[
 1 ينل ١ ةياجازأ|

 ا ا ا وي تخدم د 235- 327

 رم شل اذه داليم 5 ىلع سوميدوةين اب ا سلا

 كترنا ةصخش نأ 0 نوريثك ثورخاو افاق هيلع علطا ش

 رك كال ينةبحص اذا كتاذبا|



 مآ

 سوماع ينابرلا اهيا كمالك قدصب د
 ظ تك ماكستت كنا لوقي ىرت نمد

 ما يبنلا نا ىلع لدن ةئن لود طا اَذهز»
 ' ناتكلا مايا ملل تيب يف دلو ناالا "ادعم مم

 1 يلا 1١ كسر كلا كدع كيك اذا
 1 1١ هرم نم

 اهتيحو ةرصانلا تنطق يما نا سوميدوقين اب ملعا »)

 ا دواد ةئردم اهتلئاع ةئردم يف بتكتتل مخ تف ىلا تكاج

 ا ةلبرق) نم دواد لتس نم نوك اراذكمو ! تدلو
 اكأدتب لآست لف ١ ايرصان ىنع نت اك اذا نوكلاو ٠ مهل
 ظ 78 نآلا نم وتالأ

 | اسم نا .ايبنالا يف لاقي فيك ن نكد دس ان ليد

 ظ 7 ضرالا لك دوسيو اكلم نوكتي
 كلم ينا اح !ملاعلا اذه نم سيل ٍقوكتلم نا ١

 00 ال ةيحور ةكلم يف نكلو

 لاو ةيناث اودلوي نا يغبني يتيعد نم نوديدي نيذلاو

 ”ةيناث دلور نا ةناسفالا نك تفك م ةيناث انكار 0

 يآ مل هل اح.” الحر راص ا ا

 * لاثماب ينابرلا

1 
 ا

 ا 'اهورظني نا 0 الق

ِْ 

57 



 فرس

 ليئارسا ملعمو نييسيرفلا بدو تنا اذوه د
 ناسنالا دلوي مل نا كل لوقا قحلا قحلا7٠اذه ملعت تسلو

 نم دولو#لا ٠ وكلم لخدي نا ردقي ال 32 ءاملا ن

 ٠ مدا هنم ناك يذلا ناظيشلا ترك مو وه يدسج :

 ردع انا ينال“ ىوكلم نمو يحور وبف ةيناث دولوملا اماو

 بجعل 6 ناطيشلا سرع تابارخ ىلع ادمتركلم ينبال

 ةيناث اودلوي نا مه يغبني مدا ءائيا نا كل تلق 2

 لخدت نا مورت تنك :ناف ٠ هللا ةانبا اوريصي يكن

 ءاملا نم ةيناث دلوت نا كل يذتقي دبالا ىلا ايحثو قوكلم

 ”حورلاو
 كنتم سبتلا ” ادهم نوكتر نإ لكل كك

 كك“ نومالا هده رس كرد نأ يننكمي يكل حاضيالا

 '7 خيش وهو دلوي نا ناسنالا نكسمي

 يقوكتلم ملاعت ةبثع يف ُدعب تناو رثمتأ -!اذام ”»
 فيكف تايضرالاب نوم وت ال منك نا 7 يدرفلا اهيا

 اذيملت يل نوكتي نا ديري نم لك * تايوامسلا نومهفت
 تهت يه افا ىلوالا مكتدالوف ةيناث دلوي نا هل يغب
 اما٠.نآلا هل دمتملا ملاعلا دوسي يذلا ناطيشلا ناطلس
 يبدو ناطيشلا ةككلمم مدهيل ءاج يذلا توكحلامل يبف ةيناثلا

 ؟ةيحؤرلا ةدالولا ليف ره هن ل |
 000 أ ]| | | | | | | 1| | | 1 1 1 1 121|1 1 12121 12ز2ز2ز2ةز >1 ><><> “1222111
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 راكنالا ةحنال هيلعو لاقو سويدوةين ضمن 0

 ةدالولا هذه نع ينابرلا اهيا ةيناث ةرم كنم عمساس"
 لاق سوميدوةين ىذم ام دعبو ٠ : اهيلا ريشت يتلا ةديدحلا

 سوماع يناير
 ةةركلم  سيسأت ىلع من ا ا م حيحص 0

 < ربلا 5 ركلم ينبأس 1

 ْ ؟ ةيزجلا انل مدقت ممالا عيبجو 0

 [| ةيكل سوماع يئنابرلا اهيا كوت ام فرغت ال كنا" 2

 | | الا نا ىو نع كل نم رع عقربلا لوزيس

 ١ ' ةيربلا يف ةيللا ىسوم عفر ايك هشرع ىلع

 أ[ |نامورلا درطت لبف#يسم اي كررت نركت كلا »
 “» كانه تنا كلثو دواد ةئيدم نم

 0 سوماع اي يشرع ىلع يندهاشت فوس كنا »
 ظ ال عيج .ىلا ايذتحمو نضرالا قوذ ىلا >

 0 ا لا كن رككلم يبت لهو" «

 ” هيلع سلجتل ضرالا 3 عفتر

 يللا رظنتف ةلئجلملا يف نوكيس وكلم نا 2(

 ه4 هه نالا ملعت ل كليكل يل فرامتو ضرالا يماقا

 «'اهنع تلق ينا ركذنت فوس كنا ىلع ءايشالا
 | ةيئاسملا ةيحتلا ةفيضم اًيحو عوسي ضب: رذثنيحو



5 

 ظ هلاوقاب ركفت ير م تّدملو ةعحم هيف دعما عدخملا لخدو

 ْ ةمجم م

 || حيسملا وه هنا هءالك نم زيزعلا يدلاو اي ىقحت دقف

 ْ  عفترم لاع سرع » ىلع كا انزكتلال 0 هناو

 أ| نوكي اذال نكلو . هل ديعتت ضرالا لكو ينلا لوي امك

 || اذبف ” نويبص لبج يف هنوك نع اضوع ةثجاحلا يف ةّسرع

 أ | ال ا ةينامورلا ناملصلاب ىذعم وهو يمومعلا مادعالا لحو

٠. 2 5 ٠ ٠ 

 ؛

 || اماما دشاو ةنم ض.غا ةيناث انتدالو بوجوب ُهلوقف كلذ

 || يقابلو محل عوسي اهلوتي ةديثك اروما نا انحوي لاق نكتلو
 مهربخيو اومهقي ال كلذ عمو ةطاس لكي ذيمالتلا

 نالا اهب مثربخي اماو دعب ايف اثيشف ًاثيش اهنوركذيس مهنا
 هب نوئمؤيو مهل اهلاق هنا نوركذي ةرئاص اهوأر ىتم ىتح

 لبقتسملا يف هتاوينو هلاوقا يقاب ماتاب نوقثيو

 لكتب ِ ةلعنيو ةلوقي ام عيمج يف عوسي نا ربظيو
 طق ل و ددرب أ | وجا ٠ يشب لك ىلع رداقو ء ء يش

 |١ وه عيب حاصلا اذه يفو ٠ هناطلس ل انالططلس ناندل

 || رادلا باب ىلع دعتم هتثادح ذنم جوافب اذا تنبلا نم جراخ

 || عوسي ةباجاف «!ينفشا ملعم اي » لاقو هبوث فرط سملف
 ديس سسصسلبمسلا سس سس سس ا 2 ا ا حل م م م



00 

 0 ا 0 وم سمسم
 أاقلطنم ”هزاتجاو اذه لاق ٠ « كاياطخ كل ةرونغم ىبا اي»|! ١

 ”ا0 2 نيزقأو ارك نذلا يسيرتلاو ةجلا نكل ||
 وا ايمن ناكأ *!|وس 1 ناسنالا اذه نا» ةلوق اوع.سأ|

 «1 هدحو هللا الا اياطخلا رفغي ال نال نكي ملا
 لاقو مهيلا تفتلاو عوسي فقوف |

 يتدثا ذنم شمي مل يذلا ناسنالا اذهل لاقي نا رسيا ايا»

 ا ا تر اك مننا مكلغتو ةادنو ةعش ةرثعأ|

 امك _شماو مق هل تاق ناف ٠ 0 ةوإو مقا وا < كلاباطخ |(
 ًاناهرب كلذ نوكتي الفأ مكتمادق ىثمو ماقو يضاملا يف ||
 ردتي نم ُةنال * ًاضيا ماباطخ هل رفغا نا ًاناطلس يل نا ىلع!
 اياطخ رفغي يذلا هدحو هللا ريغ يثعيو موقي ُهلعجي نا 0

 ًاناطلس ناسنالا نبال نا اوملعت يكل نكلو # سانلا||
 جولفملل لاق مث «٠ ! اورظنا ٠ اياطخلا رئغي نا ضرالا ىلع
 « !١ كتيب ىلا سهذاو كشارف لمحا مق)) لاع توصب ||

 مث ٠ هللا حسي رفطو لاخلا يف هيمدق ىلع لجرلا ماقف
 يري ًاعرسم قلطناو بالا ىلا هب لمح يذلا شارفلا ذخا ||

 نوفتبي اوُمفط لق نورضاخلا ناك انيب هلهال ةتاذاإ

 هللا نوحبسيو ظ

 رفغي نا ردتي هنا اًرابج سائلل عوس نيب اذكهو ||
 يه امنا اهنم لك لعف ةوق نال - ئشي نا ردقي امك اياطخلا ظ
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 ظ ” هللا نبا هنا ىلع ةرقلا هذه لدت الفأ هللا نم
 انرداغ نيح زيزعلا يلا اي هارت كنا ول دوا تثكو

 اهانلسغو هيمدق دنع انطّةس ميرمو انا يلاف ليلملا ىلا ًاقلطخم
 ثورخاو اضيا سوعيدوقينو سوماع ينابرلاو انع ومدد

 تابمالا نم تاريثكو ةتكرب نيسستام كل اند
 يضرملا عضوو ٠ مهيلع هدي عضي يكل نمدالوا هيلا نمدق

 ميلع مخ يك هقيرط يف مهئاقدصا ةطساوب ءافعضلاو |

 ورس ناصغاو ذيواعتو ليدانبب اوتا تائمو مهيفشيو ُهلظ

 ةكرب مثدنع اهورخذيو وهبايث بادعا اهب اوسملب يكل
 انمحو ميلسروا ءاقس فرفصب 1 عراشلا ناك 2

 كنئلوا راصبا هب تقدح فودلا هذه ًاقرتخم .عوس زاتحا

 ةلاط ةنانيشالا و عرضتلا يي ىديأا مينم 4 هيلا ل نيداصملا

 ف كا وهو هب مهبطاخي مالكب مهيفشي قفطف ءافثلا

 هيبناج نع 00-0 ىذرم دجي ناك انيح هنا ىت> مهطسو
 ةحص هءارو اًرداغم مسزاتحي هارت تنك ىنضلا شارف ىلع
 هقارف ىلع انعيمج انيكبف ةيلاخ ةرساو ةغراف ًاشرفو ةيفاعو

 نم اديغ امج اندجو ذا كانهو قشمد ةباوب ىلا هانعيشو
 ثيعلا لها ةقوسلا نم قيرف مبعمو ةنبكلاو نييواللا
 سويليموع ىلا دوفلا ىلع سوماع ينابرلا لسرا شيطلاو
 لايتغال ةدوتءملا ةرماوملاب هرطخي ينامورلا انقيدص

 الملا



 انف

 ةدعاسملا ةئم سلطيو ةباوبلا ن م هجورخ دعب خول ا

 | ًاسراف نيسمخ يف بكر نا سويليموع ٠ ٠ءيلبي ملف ظ

 ال عوسي ىلع نيرئاثلا ل ردت ءلا ىلا ءاجو

 نا دفئاقلا هيلع ضرع ةحاسملا ةوقلا طسو يف عوسي زاتحا

 افطلتم عوسي ةباجاف هتسارح يف بكري

 يقعاس نال كتدعاسم ىلا باشلا ابءا ةحاح يف تما ,

 هاش ىءاوشحن نا نوردتي ال امايتا لبقو دعب تأت ١

 يقكرب نالا لبقاف مهيديا ىلا يبا نم دنفي كل و

 هكا رم نم ىلع هيف ملعت موي هان

 « كدونح

 || قرخ نولواجي لذادالا مهوروجأمو نويواللا عفدناف

 مييلع لمح سويليموع نكت عوسي ىلا لوصولاو ناسرفلا
 نم اند مث ٠ مبنم نيريثكب عقوا ام دعب مبلمش ددبو

 ةسدشلم عوسي ضفرف بكريل ةعم .داوج مركا ُهل مدقو ينلا
 ةبيجع ةريثك ءايشا ةملعيو ةثدحي هئناجم ًاشام "لظو اذه

 هللا توكلم نع
 ىلا هترافخ يف ًابكار يب هنا سويليموع ينربخا دقو

 لوفقلاو هعيدوت كشو ىلع وه اميب كا لهو ميارفا مت

 أ مشو روبقلا نيب نم صرب ةعبرا علط ةنيدملا ىلا ًامجار

 1 ائحرا كرابملا حيسملا اهيا » ديعي نم نوخرصي

 مس بسسس ا سشسسسع ةيييسيسس سل اا
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 مهتكسي نا سرطب ”هذيملت مث نيح ىلع عوسي فقوف
 نكي ا يذلا عوسي أما٠ ا.عأ دق ةملعمو تقولا ىذم ةنال

 ةتوعد اوّنآ الو ٠ هيلا صربلا اعدف ريخلا لعف هيل طق

 نم نيروءذم ءارولا ىلا عم نيذلا عيجج صكتن اومدقتو
 يت> ءالؤه مدقت مث ٠ ءايحا مثو قوملا صربلا كئاوا ةبؤر

 لاقق ! نيدعترم اوفقوو ةنم ةوظخ نير قع عَن ىلع اوراص

 عضوو مهو مدقت مث ٠ .(| مكيفشا فوس را /

 ىلا هسا نم اوريغت لالا 0 ميثم دحاو لك ىلع هدي

 !اوربطو ءادصأ سانأ

 مدارج نع لجرت ةيالا هله سريليموع رصبا املف

 : اخراص هل دجسو عومسل ىمدق دنع هدو

 ببف !ريدقلا هلالا ابءا ىرتشملا وا دراطع كنا ًاقح »

 )ع ل ءالعلا نم ةودو 0 يل

 فسالا ندد هيلا ألحان عومسإ ةياجاف

 ةمعنو ةمكح لائتس كنا باشلا اهيا ضينا»

 بألا ثا“ الاة لا هو ا كشلا 0

 « ًاياوث نم لثت ُهل دحساف
 هذه عامسا نم برطضا ةملق نا سويليموع يل لاقف

 ه1 يندعوو قيرطلا يف 8 7 يلا اهريغو تايلكلا
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 لتئارسأ' هلاب نمويو ةتهلا زحفت» !دنعاصو نآلا 0

 « ليلا سودقلا هيبن عوسيبو

 اذوه» ىننلا لوقي اكو 7 ةكرابم رئاشب هذه تسيلفأ
 : « ممالل ةيرملاب يداني
 احلم عيمج ةناماب كيلا تبتك ينا زيزعلا يلا اي ىرتف ظ

 ْنا يبني ه2 مو مورب اك عوس) نع هله أس و

 كرابملا نبا حيسملا هنا مكتحمو ين نم مظعا عوسي ذخنت

 هب نوئمُري ًافولا نا ٠ ! هب كناعا رخّرت ال هآ ٠ رخّرت الفا
 يف موي دعب ًاموي دادزت ةتوقو اسك ةنومركيو ةنوبحيو
 سبعشلا ةماع نا ىتح مثراكفاو سانلا بولق ىلع طلستلا

 مثو نوفاخيو نونمويف ةنبكلا اما ٠ هيلعن رابغ نوهركي
 نوموري مل تيب يف اللفط عوسي ناك نيح سدو ريبك
 نولوقيو مهتفيظو ملم عرابو موبقعتي نا دك هك اه

 تاوقلا هذه لعفيو زركيو ايجي نا عوسيا زيجأ نا هنا

 برو ةيمريلا ةحيبذلا لطبت بعشلا نإب بئاجعلاو
 ديري كلذ نكلو ٠ ليئارسا نايا لوزيو لكيلا
 ١ ماوعد

 كاوا تم موقت » يأ انيح هناا ارسم نع دواذ أنتي ملأ
 « هحيسم .ىلعو 3 ىلع م هاسّورلا رواشتيو ضرالا

 1 اج د ا م حس مالا صم --

 1 1150070820 1518 تا ند 15ج 100117010: 210131317571. كا شن ال12 هلم 7 اخ 5176717 371421515711 3732 273356 27964791 ت051931031-: نخر 257م ل ط14617:11 1 نرش + انااا“ الل لش قتلا ل7 ١ خال ل114 د 11771 ل2172 للا 3ع لت هتك ا دلل د” قطط <26 خلا



 ا م

 |: ىرتس' برلا ٠ كعيضي تاوسلا ف نك اشلا ١ نكلو
 : : 7 0 مي

 ائيشف ائيش ةذخا زيزعلا يلا اي ءايشالا عيمجف هيلعو
 هللا حيسم وه يرصانلا عوسي نا ىلع ةلالدلاو ةداهشلا يف

 ةمحملا كتئبا

 ةعيطملاو
 انيذا

 نورشعلا ةلاسرلا

 زيزعلا يللا صم اابلللااااساووصم ل لل ب ب ببي بيبي

 ةلاسر ىلع ابيف فنقت ل دوهش ةدع كيلع تضم دقل

 يذرم نم تيفش ينال نالا حرفا اذلو يدي طخ ينمأ
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 يئابناب كتلصاوم ىلع ةرداق تحبصاو يتحص ىلا تدعو
 ءافياب موقا نا ةرداقب تسل يلا زيزملا يدلاو اب قّدحو

 ام ىلع ميرم هتئباو سوماع يمعل ركشلا نه يلع ام

 هللا ةكرب دعب ايمائهاو اهتيانعب ةناف يضرم ةدم يعم اعنص

 ليلا لامج ىلا باهذلا ىل فصو املو ٠ ءافثلا ىلع تابقا

 ىلا يثةفارم نع ادعاقتي م قنلا اماوه قاشنتساب عافتنالل

 ةديدع عيباسا تيضق ثيح روبات لمج حفس يف نييان ةيرق
 ةيفاعلاو ةددلا ىلا ابيف جردتا

 يذلا ةراس ةلمرالل ريح ع 4 نودمقم نالا نحف

 يف قرغ ةيرصيق نه ةيراث ةئيفس يف احالم ابلجر ناك ذا

 لبج لباقم نائسب يف ةلمرالا هذه تيبو ٠ طسوتملا رحبلا
 يماسلا هرظنم ةدهاشمب عتمتن نا انكي ثيجب روبات

 نيلجرب اذا ناتسسلا يف ىثتا تنك اهنيد موي تاذ يفو

 ىلا ةحوتفملا ناتسملا ةباوب يف انتو دقو رفسلا رابغ امهواعي

 نيلئاق نايس ابنصن
 ذاو « هيف نم عيمج و ةاتفلا اهتيا تيبلا اذهل مالس »

 تااق ةلمرالا امهتعمس

 «ايكعوج هب ناّدست انبخو ايكتاجرال ءام اذخوالخدا »
 ةلممرالا كلت امل تءدق ام دعبو اسلحو الخدف

 للك هللا ل اه دس دش امر ةفايضملا ةيكسمملا



 سي
: 

 نحن افا ٠١ تنبلا اذه صالخ لصح مويلا اذه يف »

 قىرخا دعب ةئيدم فوطن يرمانلا عومسل لبق نم نالوسر

 »)1 ءاج دق ام نال برلا 0 برقي زركنو

 انمار اننا انلقو حرفلا فاته ميرمو انا تفته رثئامحو

 انيلا ارظنفاهاما٠ هب اًمماو و ميلر وا ف 0 عوسي

 ينلاب ةقلعتملا انتلثسا ناجي اذخاو جابتبالاو رورسلا نيعب

 نلعيو تاباآ عنصيو زركي ةرماسلا يف نالا هنا نيلئاق

 انيلع ئطم لق ناكةنال دج انررس اذه اس ل
 راتخا دق هنا انملع اهنمو اريخ هنع عمسن مل ليوط تقو

 اوملعتيو ماودلا ىلع هومزالي يكل اًديملت رشع يثثا هل
 | نينثا نينثا مباسراو نيرخآ نيعبس راتخا اًرخَّرمو ٠ ُهنم

 ةزاركملاو ديشنتلل ةنيد لك ىلإ

 دوا ىلال + نييات ىلا أي الأ » مامعاب ةلمرالا امتلأسف

 «! اذبك ًاميظعو ًاسودق ًاصخش يانيع رظنت نا توما الق

 نالوسرلا اهياجاف
 اننل كتاضب.ءربخ اميخو انه ىلا أي فرس لبد
 دال تت مام ناك ىشيأل هلال كتر 0
 , مذديمالت

 اهتالطنا ىلع رع و ان هللا مالس نيملاط اتاطنا مث 3

 "1 ديرمر ىرسلا ف جيعض انناذا قرط تح قئاقد عضب
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 ىلع نيفقاو نيلجرلا كنئيذ انيأر ىتح حطسلا ىلا اندعص امو
 نيعماسلا ناوعديو هللا توكلم بارتقاب نازركي ةكد

 نال ةديدج ةايح اويحيو ةريرسشلا مهلاعا نع اوبوتي نا
 اهدنعو ٠ دسملا لاا ىلع م مود ممئيدي فوس عومسل

 امهثومجري ضعبلاو عوسي دض نورصي ضعبلا -!ىيلع اوماق
 الئاق امهرابغ ضفنيو هياعن علخي امهدحا انيأرو ٠ ةراجحلاب
 لاع ثتوصب

 .مككيلع د آ اياطفن ةايللا تاياك متضفر مكنا ي»

 « مكتتيدم رابغ نآلا مكل درا
 عاعرلا نم نوريثكو نوسيداللا اهعمتي اقلطنا مث

 هذه نا انملع دقو ٠ ةبرقلا نه امهودرط ىح فالجالاو

 دوبيلا سلجم هردصا يذلا ىمالا نع ةحتان تناك ةضراعملا
 بوجو ةلامو ضرالا يف ةئبكلاو عماجملا لكل ىلعالا

 احيسم يرمصانلا عوسيب زركسي نم م ذبل
 ين دض ةوادعلا هذه ءادبا ىلع نوفسا نحن ايفو

 اممسا ةاتفِب اذا رينا لعف ىلع ةتايح فقاوو هللا نم لسرم

 ةحوتفم ةلاسر اهدب يفو ةعرسم ائملا تلخد دق ثوعار

 نزح نمو ةنم فاأت يرس حرف دوئب قرعشم ابهبجوو
 أ الو ةفرعملا قح ةاتفلا هذه فرعت انك و* سيرغ قابط انيولق

 اهمم عم يقت تناك ةميتي ةئبا يهو تخالا ةبحم انبواق يف
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 || ةناكتملا نم مظع بناج ىلع لجد وهو يواللا زاييلا
 | ةرابطو ىبلاقلا ءافص يف ةياغ ثوعار تناكو ٠ ةهاجولاو

 || يف ةمساب ميرم اهتلأسف ٠ اهقرط عيمج يف ةماقتسالاو ةينلا

 شوشبلا قلطلا اهجو
 أ| هذه نّممو ”رئاشملا نم ثوعار اي كءارو ام»

 || ةتيقللا ءايضب عطسي اهاّحو ةدروتم اهتباجاف « ةلاسرلا
 !ٍ امك ردن نا انكشوا يلا

 أ|لزحلا نم عوتب اهنأست ميرم تداعف «ةراسل يه» 1
 أ | ةلئام تباجاف٠« يه نئم ائملعي ال اذه كباوج نكلو »||

 | تيبلا لغاد ىلا انيب نم ةبئاوو ةيبظلا ليم امديج |
 || اهانعمسو اهرثا انيفتقا نا انثبل اف. «يرزت نا نيردقت »
 ||«! ليثومص نم» ةلاسرلا اهملست يهو ةلمرالل لوقت

 || قاب ينبا ! ًاكر امم برلا مسا نكتيل ٠» ةلمرالا تخرصف

 || يف ناك 11 ىزيزع اب يإرقا » ةاتفلا اهتدائف !١« امح

 1 عجربي بيرق او ةلاسرلا هذ بنتك نيح ةيردنكسالا

 ْ ىهو اذه تلاق « !اًدج ر ديعس ديعس موي نم ةلايف ٠ ائيلا

 ْ تاير نم انك طنا انروضح نع حرفلا طرفب ةلهاذ

 ظ هاندهاش يذلا ةلمرالا نبال ةرهاطلا اهتمح ىلع انعلطا دكا 8

 ىلع تارقو صوص اهزار. | انتنما دقو ملشروا يف 0

 ”ءابا فلخ دق ناك ةنال ةئم ابن مثتا يتلا لئاسرلا لك ائعمسم
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 امبحا باشلا كلذ نا اضيا انفرعو رحبلا يف رفسلاو ةحالملا يف
 اهانكر اش نا ثمان اذه و يه ةتمحا اك ةرابطو صالخاب ||

 ةمرالا تلاق مث ٠ اهبل هل ا اا اولا
 داك رورعم ينيع نال ةءارقلا عميطتسا ال اك » ١

 اهيإرقا اذا .أرقا فيك رظنا نا ردقا الف جابتبالا عومدب ||
 331 [موتخم لع -ناملطت مرمو اتدا يعدو لع تناأإ

 ةريخلاو كابترالا هلم اهتباجاف «7ةاتفلا اهتيا كل ما "ةلسرمأ|

 « ةراس يفزيزع اي ىل-ل» ظ
 اذبكح يعيبط سما نم سيلف ٠ حجرالا - - مجرالا » ]

 00 نكو هلثاسر نم مق رفوأب ةنم تاق حتت كنا 1

 « ١ كل وا يل بتك اوس هتمالس نع عمسا ناأ|
 رظن انيلع تقلا ام دعب ِقأي ام ثرعار تأرق مث |

 ٍإ رورسملاو حرفلا||

 عاطقنا نا لبجا تسل -- ثوعار ةزيرعلا اهبتيا» 1|

 قلقلا ىلع كئثعب دق ةليوطلا ةدملا هذه كنع يلئاسرأ|

 امغر ةيقاب كل يتبح نا ىلع ٠ ربصلا غارفو لابلا لافشناو ْ
 يس 00 ال امترارحو اهنامك 0 عاطقنالا اذه نع ْ

 يتمالسب اًرشيم كيلا بتكا نالاو٠روتنلا وا ناصقنلا نم

 يملعاف ٠ ةريخالا انترفس تددبت يثلا راطخالا نم يتاحنو

 تّبه تيرك نيدصاق ةيرصيق نم انتئيفسب انملقا ام دعب اننا |



 ؟ةهأ

 ىلا لوصولا لواحمل نحل ايفو ٠ ةديدش ةيلاش حيد انيلع
 انتقاسو انتسك عم ىلع حايرلا ترج يقرسشلا ةريزجلا فرط

 لك دتفو ايتتفس تزيكتنا اتسع استرفأ ءنطأر ان

 اعمالاسم تنغأت اما ٠ًاقرغ باكر لا نم ةلجو ابقسوأ |!
 | يمّدقم دكنحا كتع تديعتساو داليلا لخاد يريغ رع ظ

 أ ةميصملا ةدش يلق لا ىحرا اريخا ٠ ةيساق هيدوبع ةرباربلا|

 :ءتعطقنا اذا ةزيزعءلا يفدلاوبو | كي ملت ابنا دب ال يثلا||

 0 ًايره ةاحنلا لواحا نا يسفن ينتجانو ٠ يرامخا ||

 ازا 0 تلصو ةد تدع رطاخعو ةدندش َلاَوَعا ةاساَن ||

 اقئاط:[مانا تنطق ام مدد ١
 كلت تناكو ةيردتكسالا ىلا تل 00 ]

 نبا نإمايني ىسنم ىعدي ىعس نم ىغرخاتت ةيسلا

 يلاعد ةقافلا ةدّس يفو 2 نع ذا يذلا ليئارسا

 ّىح هل نباك يزازعاو يماركا يف غلابي ذخاو هتيبوملا ا

 ف تكا ل نا يل الئاق - توق يلا تعحرو انا تنس

 0 3 0 اناز ديتقو) ةبدوبيلا يف ةئع ةديعب ةديحو ّْ

 ةدعاسم ىلا ةجاخلا اتسم اذا امنا اجار ( نرفع ىلابرلا |

 «اهيلع مهبواق ناجي ناب هللا ةبدثي ءابرغلا |

 جا تبالاو ةمهدلا ةرظن ميرمو انا تادامت ردئايحو
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 ااا 77

 نا ينرسيو !ةديسلا اسبتيا يلا هنا » ةجيبتم تخرصو
 ١« اك رامم ىلا نكتيلف كنبال ًانطوم راص تيب

 يف ماركالا اذهب لبوق اهنبا نا ةراس تعمس الو
 ىرخأ دعب ةرم ينتقنتعاو ايلا تماق زيزعلا يللا اي كتيب
 لع كل: ركشلا دقت اهنع بونا نا حاملاب ينم تبلطو

 ةديفملا هللاسر ةوالت ثوعار تلك | مث ٠ كعيئص نسح
 الما ةرصمق وا:ءادص ىلا علقت ةنيفس لوا عم مداق ةناب

 ةراس نا ربظو ٠ مالسإ هجول ارجو هتدلاو عم اهارب هنا

 ام دعب ثوعار اذكهو ةمحملا يف ىنم ًابارتقا تدادزا
 لعف ام لعف يذلا فيرسشلا يدوويلا كلذ ةئبا ينا اتفرع
 تقو برتقا اًريخا «ةبيرغ ضرا يف ليثومص عم ريذا نم
 ةقباسلا اهتدوح ىلا تداع ٍيحص نال ملسروا ىلا ىعوجر

 دعب ليثومص ةيئر دنع !ريثك انشهدو اًدج انررس دقو
 'ةرم هاندهاش دق ميرمو انا تنكو ٠ ليوطلا بايغلا كلذ
 هنأش ةهاينو هتعلط لاج تقولا اذه ائقاش ائاو نآلا لبق

 ثوعار قوذ نسحب ملسن نا الا انعسي لو هسفن ةلابنو
 ةنم تبلط يلا ةمزرلا ينملس دقو ٠ رايتخالا يف ةليمجلا
 يف حرفلل 0 ائعيملل ناك اذهلو يلْشروا ىلا اماسري نا

 !لطت مل انرورس ةدم نا زيزملا يلا اب هاَرأ نكلو ٠ همودق

 ةناف نزح 5 يبتنت ائحارفا نا اندلخ يف طق ردي لو



 7 ا

 الضر

 اتنزتإ ا نلكلاع نأ قا ةقع ىلا همودق ةليل تاذ يف
 ذخأم لك انعيج نم ردكلاو مغلا ذخافأ|

 ةباكلاو نزحلا رادقم كل فصا نا ىلع ليحتسي هناو
 اكلا مالا ىلع تلوتسا يتلا بلقلا راسكنا ةدشوأ|

 هيوثشي ثلا ءادلا نادهاشت هشارف لوح اتسلج انيح

 رعاش ريغو ديدشلا نايذهلا يف ذخا وهو ٠ نوتا يف ةناكأ|

 لامر يف ًاشطع ببلتي ةسفن ىري ةرات ناكف اهروضحبأ|

 ٠ هتايح نع ًاعفادم ةرباربلا عراصي ةراتو ةقرحملا ايقيرفا:|[

 نم ًايوحم ناك ةنال) ءاقدصالاو ءاطالا هلمف ام لكذ |
 تك ل « هتييطخو ه هثدلاول ماركو هندي نت ش

 ملسا هلوصو نم كلاثلا مولا ردو حابصلا اذه يفو٠ ٠ ةدئافبا ظ

 نع لأست الو ٠ عاجوالاو مالآلا دشا ةاساقم دعب حورلا ||

 نرخلا دبي ابسفن تحرط امئاف ةئيكسملا ثوعار ةلاح

 قح ءاجبلا يف تطرتتماو ةازخلا ةددال
 نهر اهورداغ ثيح ةيناث ةفرغ ىلا اهولمحو ضعيلا ب ظ

 تسلجف ةتدلاو ام١٠٠ ءاثرلاو بيحنلاو هاكسيلاو حاوتلا' |
 ةدرابلا هدد ىلع اهديب ةضباق ىمالاو مهلا ةءيرص هبناجب

 ا لالا ا ل ا اح ع سل جسما

9 

 نيلتو ٠ دايك الا تتفت تاوصاب لوحتو لثولب تضخ“

 : ايلا بلق:

 مث« داجوتو دقفت نا كيلع فيح !يئبا اي !ينبا»
 هس سس سمسم
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 ف1 كرتو :ةليدب كلغ ”تماوأ اب هاَوأ !دبالل ينم قم
 ٠ ةليوط ًامايا ءانحلاو ةداعسلا فارطا نابذاجتت ثوعاد عم
 لك نم دوا تنك ٠ يدلو اي كيلع--يدبك ٌرحاوف
 كنع ًاضوع عرجا نا ١ ةيهلالا ةبانعلا يل تح.سول يباق
 ةينملا سأك

 6 ول يلدعسا ناك ام »

 اًضرع ىدرلا كدنع ىل هلا ةاننع
 ىرأ لو تا | دحم ا 0

 «اضرف يل هللا ام ىلع ضارتعا يا د

 1 دنت لكشلا كلت تنك تولسالا اذه ضو -
 || ىلع دواد ءاكسب ليثومص اهديحو يكستو ٠ مووشملا

 مولاشبا
 اناو نزحملا أبنلا اذه زيزعلا يدلاو اب كيلا ىتكا يلا

 | (ااثلا اذه يمن: هيلع كتي يذلا تنسالا زاد قم ةملاغ
 هب كمائها د تثكردا ةريخالا كاسر سا ينال ديقفلا

 )10 .دادمإ لع امزاع تنك فيكو ٠ هيلا كفاطعناز
 !هاليو ٠ هيلا ثوعاد فزت ام دعب اهعير نم شيعيو اهسأريا
 بيرق نع ُةنال هتذاثج متأم يف انارت هتجيز لافتحا نع 0

 اذه ىما هللف ةئيدملا جراخ ةدبقملا ىلا شعنلا ىلع لمحُي
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 "66ه ١ ظ

 || يتاح يف ًاكرابم ةمسا نكتيلو ٠ مظعلا فيخملا بالتنالا|

 »)! | ”ءافعل ئه 0 ينلا وس ناك ول د ةزئاق يناجي

 داس ىلا مداق عومسل نا اهريخ لا انحوي اهيلا لسرا دقو

 انه نوكتي نا رظنيو ملميو ينشب هقيرط ىلع وهو ءاحالا||
 ديعي ال عوسيف ”زيزعلا يلا ا ديفي اذام نكلو ٠ ءاسمأ|

 يلع ةتقوق تناكل سما انه ناك ول ه٠ ١ ةايحلا ىلا ىوملا

 !رروفلا ديتفلا اذه ةاينع ذاتنا نم ةتككس دار ا

 نيطاصلا ةمامق يف ةيناث ايجي امناو تام

 رادلا يف تيملا يلساح مادقا عقو نأ عمسا ينا

 يدفن معا ثتايكالا حاونو تابدانلا خارص نا ققح لقسا

 نكلو عضعضتلاو لوهذلا ىلع ةيلتعلا ياوق ثعبو ًانزح
 ةدلاولاو ةئيزكلا مالا كلت نم ةعمسأ حاون ىلعاو ليوع دسأ |

 نزلا ةطغض اهتربع تقئنخ دقف ثرعار اما ٠ ىلكتلا

 دقو ٠ ماخر نم ةعطق اه:اك اهل كارح ال ةصخاش اهترداغو

 برب ترذنا ةفيخم ضارعا اهيلع تاوتساو اهائيع تراغ

 1 امس و جا مال ا تا احح ل حس محال ملا ا مل يو سس ماع ص ساو اممم مع عدس

 لب !اهباصم مظعلايف ٠ !اهقورع هب جلتخت عطقتم فيعض



 اا

 |يضقت تداكو اهباوصب تبهذ يتلا ةبرضلا ةدشل ايأ|

 اهيلعأ
 ابغامصنا نم تفرع ةلاسر ممرم ءاج ةقيقدلا هذه يفو

 .2٠ ةفسا تمسنف انحوي اهبطخ نم انا لجخلا ةرمخب
 ام ابيف اذاو اهتولتف اهنافجا لم عومدلاو اهايا ىنتلوانإ|

 ىلا ةوعدلا لبق اهاك كل اهخسنا تقولا يل حمس ناو ٠ ِقأي|
 نفدملا ىلا ةزانملا ءارو ريسلا|'

 ندرالا ربع نع »

 عوسي ذيمالت دحا باتكلا اذه لماح بوبحملا نا»

 ارقام شيعي ا ريقفو ىمعا ناك دقو سرايتراب ةمساو :

 ارو نالوملاب < نآلا هدارمو نيزت اك ءرصب هيلا ديعأ دقوأ|
 ام نلعي نا < ىمعا هنا البق فرع ثيح 011 الك ظ

 7 ىلا ةلاسرلا هذه ناالا كيلا لمحت وهو خوسي هب ةعنصأ||
 يتلا ةحصلا ركع ةنبا عم يلانت ناو حا2 لك كل ىنتا|

 لورنس مظعاو * روبات لسج ءاوه ناقشنتست اًمْئِج املحالا|

 ءذهب ركيلا تشمب دقو ٠ اكتتمالس نع عمسا نا يدنعأا
 ريصي صالخاب انضعي ىن اك هنا ,كنم ًاسمتلم ةلاسرلا ||
 هللا ةكراب يذلا سّدقملا داتالا كلذب انطابترا يف عارسالا ْ

 فرعا هب يتدعو ام:نيزك دنت: كنا لموت هب ماو ١

 نا لتنوأ اريثك ًامالك ىل ناو اذه ٠ ةرصانلا يف ائعمتجا ظ
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 من6 وعوتويم 35 هر .م/ىذأجو

 ا عمتي تتاح ابسلع .كءلطا ى وس ملاعلا 2 هتلاس رو وسل

 ؟ها/

 ادادملاو ساطرقلا ةطساوب ةغيلش توا ال كل كلا 10:
 | كملكاو : دغ دعب وأدق ةنكلارأ هللا ءاش اذ ىلإ اهنا
 'لوجت يتلا رومالا هذه نع هجول اجو ةزيزعلا ةيبمما اهتيا
 كل مالسلا ىلطاو هللا كعدوتسا ٠ يركتف يف نالا
 انيخاو كيبا سوماع نعو ينع يبيح * كتر يف نم عي

 ين رس اا م,يدبخاو انئاقدصا عيمج برلا يف ناكل

 0 نع امتيأرو مع جمع ممم ةريثك اروما ىدنع نأ ٠ ايدرق

 ٠ هثبح نم هب نمأونو ةملعن امي ائيكر اشت نا كنك يكا

 سوماع يلابرلاو * كتيب يف نم ىلعو ركايلع ملسي يديس
 اذه نم كيلا اهتبتك ةيناث ةلاسر هذه ٠ كليقي كوبا

 « ناكللا

 موي هدوضح ريدقلا ينلا مدق ول هآ» ميرم تخرصف
 مدق ًاباصم ىلكتلا ةدلاولاو ثوعار ىئنك ناكل اًدحاو

 نك نكلو ٠ رورسللاو حرفلا ملاعم و : رورظلا

 « نينوزحملا قزعم هدحو وهو ٠ نيح لك هللا ةدارا

 لافتحالا ىلا لزننل انوعدي 0 سيئر اذوه نالاو

 فردت فوس كنا ةملاع يبأ اب هللا كعدوتساف ٠ 6-5 نقلا

 ىلع فسالا مع يذلا باشلا اذه ةافو ىلع اةيتمم املا

 0 تالطا دقو٠ نييان لها عيمج هدقف

 7و١



 7” هم

 ا

 ك0
 | مهربا اتيبا هلاو ٠ متاملل نيعمتجملا مادقاب اصاغ عراشلا

 | نا انل ردقيو ٠ مانت ال يتلا هتيانع نيعب كظفحيو كنوصي

 ظ مالسو حرفب هجول آمجو عمت#
 ةئيزأا كتنيا

 انيدا

 تورشعلاو ةيداحلا ةلاسرلا

' 1 
 دثم ىدي نم هتيقلا يدنا  ملتلا ىلع نالا ضيقا ىنا ظ

 | ليذ يف كتدفا امك هنفدم ىلا ديقفلا ةّتفارم لجال ةعاس

 | يتلا ثداوملا بزغا أبن كيلع ًصقا يكل ةقباسلا يتااسر
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 نع راش ىلع ىوقت ال ةنّرملا يلمانا نا فاخاو شهدلاوأ|

 هملع كعلطأ نا ددرا ام غيمج

 : 00 ا تلك ىلا ةريخالا يلاسر ف كةربخا

 ' امهديتف نذدم ىلا ةيكابلا مالا 8 تعد ىلا ةبيثه

 | ناك ثيح رادلا ةحسف ىلا تيتا اني يندكتل دليلا جيراخ

 ا | مهفاتكا ىلع ةهوعفز لو نواماللاو شعنلا ىلع عرطوم ع

 ا ٌثتيح !تفرغ 7 امدقف ك تت رعأر ىلع ديدشلا نزلا فأهت

 || اهكرتا نا ردقا مل ذاو * اهيلع ًايشغم اهشارف ىلع 3

1 

 م12 نرد 7-0 اوجرخ ةلاللا ءذه يف اهدحو

 تجرخ دقو ٠ اعارذ" ىلع نكحشلا مألا دنت ترابا هس 7“
 هاه ل١ رع ا وكاد ةطويس يوما منن” يردد تيتا دايس هاش لانسر ناجح سري ٠# 7 ١ يلق ةريستثع

 | ملط ةزائهطاب راس ألو ٠ امعامتلاو ا مرح 0 هيلا ىعد 1

 ك1 نم ىعج ايل اريفغ امج اه ارو ترأرف ةفرسشلا ا

 ل مت '٠ لئارتا 2 ةلمرال ماركا قرح كاذ لكو ؛

 ْ يف تناكو ٠ اه 2 0 رقلتسملا ثرعاد كنا يدع 0
5 

 لرب بح _وعا بلا طخ هيت رتسج 0-0 ٠

 يرث

 الاس ا هده ل 08 0 هل قرط ف يراكتنا

 بلق حرذيأ 0 ةئيفسلا راسكسناب 4 5 رطخ نما[ ظ

 دعب

 باب رض »# اد

 كه

 ظ انا ايفو ! اهيعارذ نيب تومي مث ٠ تاعاس عضب « هتيؤرب هندلاو

 || يلصا نا ١ ينعسي ل ةيماغرلا ةائفلا كلت ةئيه ىلا رانا | ظ

 و
 م



١ 

 ااععن 0 ا ا نم ودمت ال كل اه
 ينذا قرط لاحللا يفو ٠ ةحدافلا امتيزر كاردا و ةلئاحلا

 اهدنعو ةفرشلا ىلا تعرساو تلفجحاف م مظع فاد :ه» توص

 يل ىءارتو حرف فاته هنا ىلع يد ةوصن فاتحا رركتت|

 ةعفن رم ثوص م نم ارواد ةئيدملا راوسا راع 3 أ هنأ

 اذه فرش 000000 فر دا تعاد ترص عك

 تدع اهوهذ يف ةدقاب ترع تدأرو راوسالا ءارو ام ل

 فاته ثاوصاو حطسلا ىلا تدعصو رادملا قاست ىلا ||

 05.٠ الاهذنا ىلاهذنا ىلا فيضت دايدزا يف لات ال حرفلا

 تأر ىق> هب طيحملا رادملا تقلستو حل ا ىلإ ت تاصو'

 وهو هودعب ضرالا 0 ًامداق « كلأ » يذوءبللا اف كالا
 ةرصباو ٠ اديح هعاّيسا ىلع وقا مل اي يدانيو هديب ريشنا ْ

 ٌآ
| 

 ظ

ْ 
 ا
ْ 
 ظ
 ٠

| 
ِْ 

 ا تعاذا نامورب ىرسشب اييدنا نيدو نيعرسم  نيباس كارو

 قذف م ينكت بيرغ صا ثدح دق نا سفتلا ينتجانف |

 تدعاصت يتلا ةباورلا وش ةرظان انا اميبو ٠ هئالجتسا ىلع |
 اريفغ امج ةربقملا ةلت بناج ىلع ترصبا اهتبح نم. ت 0

 الو شعتلا رظنا 5 ىلع ٠ طسولا يف صخشب طيخي

 ةلاح نم ةزائللا.ديشم ليوحت يف رسلا كرذا نا تعطتسا |

 5 هب ىدصا جيجضو شي وسل ىلا توكسلاو ةيشحلا |

 'ذلا ضاخيسالا انما « ةييدملا وح رققتي عمجلا ذخا 9
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 باشلا ىدانو 2 > وه! ي > وه » ايليا ىدانف ي 1

 اسطاخم كلاثلا خ 2 و«1تارمألا .٠ ماق دق» هل : يلا 1

 اذه علط نوءاطتسي حوطسلا ىلا يريظن اوجرخ نيذلا

 ظ ١« ةئيدلا ىلا عجار وهو شاع دق» جيجضلا /ً

 ا هرورم يف «كلأ» نم ماهفتسالا ىلآ تعرف أن 6

 لوقت يذلا 02 ءم)) فيلثا ا 0 رادلا تحن نم

 ىلا رس مف عفرف «7” كللأ اد فاثملا اذه امو ! ىحةنا ةئع ا

 | | !ةايلحا ىلا 5 ليئومص اعلا لاق هل 0 / حامتبإ 1
 يف مداق نال ليلق اع ةئدرطتت ف1 د ا سن و 1

 ١ ىلع نو رصد ينم اوبرتقا دق نآلا اوناكلؤ الوأ 0 ض

١ 

 نيا ! رورسلا دئاشنو حرفل | تاوصا 2 مظع ب 2 ش

 )» ميظعلا حرفلا اكديم اهرشال تلح لق ” ثوعار ا ا

 نا - ةتدلواخو تير كا م 2 رغ ثروعار ىلا 2001

 ةديجملا ىرسشيلا هذه أملا لماحلا «كلأ» تا وصا نا تيأر ا

 ةنع شتفت تناكو نارحبلاو لوهذلا تامس نم اهتظتيا||

 ةلئاق اهتقنتعاو ةءرسم ابيلا تضكرف ربص غارفو قاقبأ|
 اذوه ! 0 ىرشخ فر ٌكوْعاَر يزيزع» 3

 .لوقلا تدّدرف «! ةدلإلا ءاحخنا لك يف يودي 0 ناتهأ|
 : لاذ رم يهر ا

0 
 ١ ي

 ا

 ظ
ْ 
1 

 ا
 ا 1
| 

 ١ ةفرغلا تيتا امو ٠ يئاجفلا حرفلا ةرثد اهاءْفْنا نود لوحا 1

 أ اهل

| 

ْ 

 ا
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 ةصخاش اذه تااق « !كانه معذ !ال -ال-ال ! اممي»

 ا.اجاف ٠ ءالعلا ىلا ةزيشم ءامسلا وحن نيتليدللا اببينيعب |
 انمع «كلا»

 هلا ةتدهاش دقف ! اشيا ضرالا لع نكلو»
 نكلو» ةخراص انا تضرتءاف « ! هتداع سدح ملكتي
 اذ نمو ” فيك » باجاف ٠ « يلربخا : اذه ناك فيك ||
 يذلا ريدنلا يبنلا ريغ هذبك ةميظع ةيآ عصي نا ردي ||
 « 7 عوسي» حرفلا توصب تغتبف «7 ملشروا يف هاندهاش ||
 راع شعنلا فداص هناف معن ” مريغ نوكي نمو » '

 جيجض « كلأ» ليصفت نود لاح مث ٠ «نوثا مه اذوه- ||
 امو ٠ نبت الا نم تائم مادقا يودر قاقزلا 2 تاوصالا ا

 نيكحاضو نيكاب نيب مثو نيمحدزملاب تصغنا ةفرغلا تبل |
 2م قاعأ 0 ةقحال ةءاو '”مييحصو يح 0 ليئومصو ْ
 ةنايدتسب ةيلاد||

 يه نيا ! هآ 7 ثرعار نيا » الاس ىدانف وه اما ظ
 <« يروض4 دعسُت اهرعد||
 ثوعاز ثمات ملو ًاحور ىرا يناك ةيشملا نيعب ا
 أ ةنا» ةلئاق حرلا توصب تخرص نا ةتوص تعمس ام دعب ْ

 ا لاسر ماسالا ىلا دو م61 يجب وه اقع - يع
 امطاخف هردص ىلا ابمض يف ةعارسا ضرالا ىلع اهطوقس
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 تيييع ليو ب نابوس باج هو

1 

 دبشملا لظو «! ةحارم ركشنو هللا ماما عكا » الئاق

 قي ريظن هل قمل 1 كح ملا را ًاسيهر قئافد ةدم

 يف هيتبكرد ىلع اثج تاومالا نم اديدج مئاَفلا ناف ضدالا
 هفثك ىلا اهسار ةدنسم هنيع نع ةءاو ةفرغلا ضرا طسو

 هناك طبضب هب ةقدححو ىرسيلا هعارذ ىلع ةضياق ثوعادو

 اكرات ءالعلا ىلا دعصيو هيحانج طمسب نا ىدُخ كالم

 روضحلا عينج اغيب !مسناجج اندجسف ميرمو انا اما .دبالل اهايا

 يذلا لي 0 نيغصم دوحسلل راش م اودح

 ةحصلاو ةابحلا يلمع ركشلاو دمحلا ميدقتي ٍةثوص عفر

 ةضدرفلا هذه نم غرف ام دعبو ٠ هيلا اهيتلك در ةنا ىلع

 كاتم عراست دقو ٠ اعمج انقنتعاو هيمدق ىلع ضوه: ةسدقملا

 0 مهتنسلاو ٠ عوشخلاو راقولا نسحا نواثم عيملاو هتيؤرأ
 لا نياو » ميرم 6 ٠ عوسي ةوق ح دع قطنت

 ومو احرف نانا يف هاستن نا اني قيليأ مرهاطلا

 | هيدي انلسغو انبواق لك نم كاثه مانركش اننا» ينتباجاف
 | ىلع نومزاع مهناب رعش ذا ةنكتل ءانثلاو ركسشلا عومدب
 ىدارت ميظعتلاو لالجالا بك وه ىلع ةنيدملا ىلا هب نايتالا

 انحوي نا ىلع هراظني نا دحا ردقي لو لاما يف نويعلا نع
 بابتتسا دعب ةنيدملا ىلا عجريس هنا يلنربخا ٌةعم ناك ذا

 ماراس ىلا ه1» تلقف ٠ « ائيلع ًافيض ةلزأي فوسو ةعحارلا



 انو

 يّجق») ا مم ٠ « ركش ىلع ا ءليزاو لت

 يىلوك 2 ىلال ٠ (« ةييجعلا ةيالا هذه ليصفت ميرم اي ىلع

 يذلا ماعطلا لوائتي ةفرغلا يف اناا ليتولص تراغن ادق

 عيمللاو ةديعسلا ثوعارو ةرورسملا ةتدلاو هل ةتدعا

 ةنمزم يفا عمو ةقيقح لكحأي له اوريل هيلا نورظأ

 | عيطتسا دهلاب تنك ءايشالا 1

 | يذلا وه هشعن ىلع الومح ةتدهاش يذلا اذه نا قيدصتلا

 ا تدرنناف ٠ ايحص ًايح لكاي ةدئاملا ىلع ًاسلاج نالا هارا
7 00 

 | قثبنم يوامس حرف رونب ال التي اهبجوو تلاقو ةيحان ىلا يل
 | 000 ىمللا ءارو انج اننا يجلعا ابحارفا نمش نم
 ! لمح يداو قيرط ىلع اندهاشف ةباوملا انرتحا ىح حوننو

 | ةاثم مهو الجر رشثع ةثالث وا رشع ينثا نوغلبي ةعاج روب
 | ىرقلا نم دالواو ءاسنو لاجر نم رافغ مج مءاروو

 اذاو ٠ رسحلا قيرط ىلع ماقلت فوس اننا 0

 11 دلتو ىرصابلا ىتلا اذه" لوثن ادخار. تعيس ظ
 أ تفّرعت لالا يفو ماّيهالا نيعب ةقدح مامالا ىلا ترظنفا
 ةريشم ةلمرالل تاقف ٠ همناج ىلع انحويو مهتمدقم يف عوسي

 ْنَع أامحشتم رحبلا لخدم دنع ”هداقفرو وه فقو اخي هيلا

 يدا

 مم هب ال هب ب عل هب تساع» محم

 همم هس

 تقو يف ناتقرف هيف زاتجي نا نم قيضا ناك هنال قيرطلا

 || ٠ ” كنبا ضرم اغيح نييان يف ناك عوسي نا ول هآ دحاو
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 نيعب ايلا ًاصخاش ةتدهاشو اهرظن تمفر انيحذ يه اما
 ا| هنا. كلك تروصتو اذه اجاخم اج 0 فسالا|

 | امسفن كاسما ماكسي م نييان يف دجو ول اهنبا توم عنمي ناك
 00 اهتعزانم تددج يتلا نزلا لعاوفل مضر

 أ| ءاكنلا يف تشبجاو امبجو ىلع اهباقث تادسف الع انأطو

 خا يبا نا تلظحالو نزح ايلا ةرظا عبمملا نويعو
 ْ ةلمرالا تزا_ئىحا انيح هنا ىت> ردحلاو ةفأرلا نيعب اهيل

 : بيهر ريبج تودب اهل لاقو اهو 0 ةلياقم

 أ|ةتباجاف "1 كنبا موقي فوس ةدلاولا اهتيا يعبت ال“
 || ضغ ناك دتف ريخالا مويلا يف موقي هنا ديس اي ملعا ين
 || اماوقو ٠ يلاوال اًرصنع ٠ بادالا يلي الدم ٠ بابشلا
 ْ عجري لو ٠ ينع ةليوط ةدم باغ دقو ٠ يفازحا يف يقيزعتل

 || ين كنا لبجا تسلو٠ ينضح يف توي يكل لا يلا 1
 ْ * هءاضر اةفوو هتدارال قط ا ريغ لعفت ٠ هللا نم لسرف 3

 أ | كئم لان ناك لب ديحولا زيزعلا ينبا تيل انه تنك ولف
 ْ تاب هافسااو نالا ةبكتل ٠ دذررتو رداق كنال ءانش

 ْ 3 نإ كرار ياو تاسع يلقل ايفل تاع اكل

 ئ نينالاو دهغتلا ح وارتو ٠ نيخسلا ريزغلا عمدلا مجست تتنط
 "1 كنبا كل ا ارم نكس 0

 اكو مكي هنا 7 اذه لوقي اذا نييسيرفلا دحا ضرتعاف



 ارجل

 أةماقإ نال اذه لعفي نا نم ع قيضا هنا : تاومالا نم

 هب نوأزهي اوذخا مث ٠ ”ةدحو هللا لم يه انا ىوملا

 نيذلل لاقو شعنلا ىلع هدي عضوف عوسي اما ٠ نورخسيو

 ةنوامجي
 | قرتخي مدقتف لاخلا يف موءاطاف < ضرالا ىلا مولزنا »

 |ادعتلا ءاج ىح عيمللا لع منع نوكسلاو دثحلا كلذأ|
 | دئاس توصب لاقو تيما دي ىلع ضبقو ءاطغلا ةنع عفرف ||

 ظ لاعأ|
 اذه ةمالك بقع م ٠ "1 مق باشلا اهيا لوقا كل“ » ا
 .شعنلا وح عيملطا راصيا تبحتا دقو ةقيقد 0 م ورده ا

 ىلا تدتراف تيملا حور غمس غلبف عوسي توص اما |

 .ةيقابلا ةثملا كلت يف يويح جالتخا نايمال ربظ مث ٠ دسملا |
 نافجالا تحتفناو هجولا نولتف ٠ ! ةكرخلا ةعدع نآلا ىت>ا|

 السر بدي عقد ما عري يل انسنش دق ديب اذادأ
 |هتوصب ملكتو شعنلا يف سلج نا ثبلي ملو ! هيتفش|

 | الئاق يدايتعءالا ىعيبطلا ||

 5 ةناعاو مديب عوسل كلسماف ' نه انا اذوه ِ ]

 ا اذوه ” الئاق هايا اهملسو هما ىلا هداقو شمنلا نم لوزتلا ||
 ١ 1 ةأرما اب كنبا ظ

 | حرذلا تاوصاب اوفته ةيالا هذه ىسعشلا رصبا املف»
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 كب و جوك سس هج وروسيا سرس ومد كورتو هع جروب حج ديس »ل ل سلا - ل

 نيذلاو ٠ يظع فوخ اشعيمج ائيلع ىلوتساو لاهذنالاو

 نودجمي مهتاوصا اوعفر نوكسبيو نوحوني لبق نم اوناك
 اببن اننيب ماقاف ليثارسا ةمعش هللا دقتفا دقل ًاتح ” نيلئاق هلل

 هدي يف يذلا حيسملا وه عوسيو اسم ةاج دقف ٠ ًاميظع
 “ةيواهلاو توما حيتافم

 اومدقتو ليئومص باشلاب عملا طاحا كاذ ذاو »

 دقو ٠ ليزج حرفو ميظع جاهتباب ةنيدملا ىلا ةنوقفاري

 يذلا كلذب ماتهالا نع ٠ ةايلا ىلا دئاعلا ةيؤر مهتلهذا

 هيمدق دنع يسفن ينال عوسي تيلطف ٠ ةافولا دعب هامحا

 ٠ انل هعيثص نسح ىلع 4ل نائثمالاو دوحسلا دقت ىأف

 ««ةوق لك رصنع وه 1 عاشت ثا اه

 ةراس نبا ليثومص ةماقا ليصافت زيزعلا يلا اب هذبف

 رصقت ال ابنظاو يه اك كل اهتبثا تاومالا نم نييان ةلمرا

 لع اناع هب الا هذه تد رع دقو ٠ نامالا ىلا كتلاّتسا نع

 نم عوسي دادضا عمسإ الو نيرمضضاملاا نم فولا عارم

 ةافو اوققح مال اهوركتي نا نييسيرفلاو ةبتكتلا

 ةشخلا ىثااب تلقو تتيساك تا ا
 اهودهاش نيذلا نويع ماما قاطت ال ةبيرك ةمثج تربظو

 لك نع اهتم ربط .حوسي ةوقب ةايللا ىلإ 001
 هيلعو ًالامجو ةحص ًاثلتمم مسملا حيحص دسجلا قن ةبئاش



1 

000 - 0 
 17ه جرس جموس تجيسح سمع < سمو >ستجاا 7

 2-0 هن هجم معسل 2 سعب ريو امج رص ركل

 كال ةردسلا ىلا نها كزدح راكنا ىلع نحارب ملقا
 دقف ناسا 5 0 شاع 2 نا البق طق عمسإ 7 هنال ةداعلا

 تائم -- ةلمرالا نبا ليثومص ةايحا < ةزدعملا هذه تشعد

 حيبسم هوايش ةناب نايالاو عوسي مساب فارتمالا ىلع

 ليثومص تحراط هالعا بوتكملا نم ٠ تغرف ام دمدو ا

 ا
 هنا هل ىعءارت هناي ينباجاف تسمم وهو هب رعس ا ثرذحلا |

 ركل 0 او هنهذ نم ةتروص 6 رملح يق ناك |

 و حش راثآ قوس ةنم قبب لو » هلوق ة كلذ ىلع دازو

 امنع ربعد ال دهاشمو قطني ال ناخلا تاوصاو ةداعسو|

 تلازو ذك ىلع يفرقو كعر ةريصق ةدم يلمع ىلع تضرع

 « طقف رك د ىوس يدنع اه 0

 ل هيلع اوقلاو ءابطالا نم نوريثك مريلا ا دقو ا

 ل دسكلا ع نع ةلصفتمم سفنلا ةلاح ة ةبح نم ةديدع

 . ةظقر ىلا داعو اير يف ناك هنا قوس انس مث ديفي ناأ

 وأ دوا تنكو اندنع لزنو ءاسملا يف ةئيدملا عوسي لغد ُث
 ةديعسلا ةدلاولا نم هل مدقملا ركشلا دهاشتف انعم كنا

 0 الو احاهتباو 0 امثود تكسب يملا ثوعار مف"

 اهتلمجب اتناك دقف . ماركالاو ءافتحالا نم هل هاتمدق اًمع
 فلا هل نا اقن#و هيلا ةراشا هنئم ودمت ام ءاضقل نيتفوقوم

 عج عع عدا ل - ب جس حج جسما ميم نا حاسم

 كتل كاشير نك 31104715 دمكارت ١كاتحالا# "31 1

 اذه رف



 نتكمأ

 أأ كركم ارم طسبا ةشيءملا يف هنكل الع اس ف لا

 ٠ اتبش بلطي وا يش ىلا جاتجي هارت دهملابف دّرصتت ناأ| ا
 ةزاركلا هلغشت اها ريثكف اذلو ةحارلا بايساب متي املقف 06

 ةمادق عوضوملا ماعطلا لوانت نع ةلوح نيذلل هللا توكلمم,|

 افوقولاو همالكل عاتسالا بنج يف يش هلك ىشن فا

 ٠ هيثنش نم رطاقلا ةمكتملا لالز فشز ةلوح سواحلا وا

 رادقمب زيزعلا يلا اي يفارت هبناج يف سواملا ت تلطاالكو أ( !

 هيلا الممو هل يع دادزا كلذا[
 0 ك0 ل

 أ.

ْ 

 | ةنال وما روض# اثحوي ىلا م رم فافزب لمحت 1

 |سدقي هان ةتاىللاو ةمطخلا ىلع ةمارصب خوي هنوك عما :؛

 ظ هللا نم موسرملا 00 ل اله هترضح |

 اى ىو لبومص ىلا ثوعار في ىلا كلا ىف

 أملشرو ىلا ق داطذا ةلاسر )| هلق خيرات نم نماثلا مويلا ء ءامسم 1

 ؤ ةيناث كيلا بتكا كانه نمو يرمو انحوي عمأ |

 ةمحملا كقةئرا ْ

 ؤ ةلقلاو

٠ 
1 

 ظ

 ائيدا



 ا

 ظ ظ 1 1
 ' نورشعلاو ةيئاثلا ةلاسرلا

 ظ

 ظ ظ
 ظ زيزعلا يل ؤ
 ا

 ا مساب يتلاسر ةنونعم ةيناث ةرم نآلا تدع دق اذوه ] ظ
 ل تظقيتسا ذا حاصلا اذه يلو ٠ ةسدقملا ةئيدملا هذه

 لأ تدض انرملا لمج ةث 0 ةنمكلا قاوبا تاوصا |

 ىلا اعفترم دعجتي روذسلا ناخد ترصباف ةالصلل 1 )

 ةلالظ "كانو انناكتلم جوي تاقرحملا ناخد اذكو ىلاعالا ا

 نوددق لبج قوف اًدعاص ّدتما اذا ىت- لكتيملا ىلع||
 انمع اك |[ كاب هتشانرح تناصاو  سملا  تقرشا ا

 ايلاعا تشغو ةيناث قاوبالا تفته مث ٠ ىهذلاب ةزرطم|

 ادومجب قاوسالا تّمغ انيب نيدجاسلا مادقاب ح وطسلا
 ءادج نوقوسي نورخالاو ًانالح نود وتي ضعبلا بعشلا
 نهاكلا دي ىلع برلل مدقتل اماح نولم#مي مثريغو |

 َآ
 ا



 ضل

 أاذحه ىف قسم لع كل نصا د مه يف 0 ملظع كل فصا نا ةرداقي تساو

 || ينامورلا دئاقلا سويليموع نال زيزعلا يدلاو اي حاصلا

 || نوككي نا باطيو لكيلا ىلا ادابج مدقتي نا ىلع مزاع
 110 كلفشا تييلوت قلل ليثارسا نابا يف اليخد

 ْ همدتو رجه ىلع مدقأ امو هل تمدق ىلا نيهاربلا ليصفتب ل

 أ|[ضوم ىطنلا ىظالبب كلذ ىلإ طم دق د |[. 0
 | ادلو تامر [حدربلا كبي اذه ك1

 أ | ىلا ًاكار ةتنهاس لكو 26 2 روضكا ىلع لّوع

 نسبالملاب نيزملا صاخلا ةنسرحم فرت ةيالا و لك

 . 2 ملف سريايموع 6 نا اثع تسلطو ةيمسرلا

 ا| هدمحاو هللا دحتا ةفقاو انا اهيب* ىرخا قيرط نمىا ةنالكلذ

 أ[ ةنا.لاقو سوماح ىمج ءاج كيرشلا بالا الع 00 1
 أأقيرطلا لعاترسو انجرخ لاطأ ير 521 40

 || نم تاباوملا تناكو ايرملا ل.ج ىلا نيدعاص ةفوصرم ا

 ٠ نيلخادلاب ةصاغ اهعيمج برغلاو قرشلاو بونحلاو لامثلا

 بهذلا حئافصب ةادحلا ةريبكلا باوبالا ىلع يمع يأد مث

 1ْ ثاراو انريسم يف ه 2 :, يذلا رضخالا ماخرلا ىلعو

 ْ ليمزالاب ةّسوقنم هناا ةريمك ةراججم اهيلاعا ةئيزملا دثعلا

 ٌْ عزالاك ةيركلا ةراجحلاب عصرملا يضفلا فتسلاو ياويل
 ْ تب * بشيلاو نامرسلاو قرزالا توقايلاو دحربزلاو

 011 تا ا



 : مرش

 مثيب هثاهبو هدجمب يل طيحملا رظنملا كلذ لالج نم ةريحتم

 نيمدقتم أضعب مبضعب نوحي صخش فالآ ةرمشع وش ناك

 ةقينالا ةيماسلا رادلا كلت نم يل ريس مث« ةقرحملا حبذم وحن

 اممقو يقنلا ب ىبهذلاب ةفوقسم عارذ ةئم وحن اهوط ةهدر ىلا

 ةفرخرف' نيالا ماخرلاو ريفربلا رجح نم دومتو دومم فلا
 ىلع دجوت اهنا يدل يف راد الو طق اهروصتا مل هذبك

 تعنص اهلك اهبا سوماع يئابرلا لاق انيح نكلو ٠ ضرالا
 موي اننا تدنمت اماو يبجعت لاز ةيواملا ءايشالا لاثم ىلع

 عوسي انملعي ىفلا ةءوامسلا نك اسملا كلت يف نكسن ام

 ءايقتالاو نيطاصال ةدعم ةيدبا امنا كراملا

 فال الا ةعيرالا ثيح سدقلا ىلا برتقا نا يل ْرَجِد ملو
 . ةريمكلا دايعالا 2 ميئابذلل ةلمعتسملا ريفوا بهذ نم ءانا

 ةئم تس نم لقا دا ل اهنم ادحاو مويلا كلذ ناك ذاو

 ىلاو ةنبهذ ةرخبم متم لك دي يفو حيدملا لوح نهاك
 دمحاولا نافطاع ةايرتلا هيلعو دبعلا توبات ناك ءارولا

 اذه ناك ذاو !ةمحرلا تركت اهتعلت هيحانجم رخآلا لع
 هيلا ىل ريشأ نكلاو هيلا رادالاب ىل 0 01 سادقالا سدق

 كلا دمر عرس نع ةزتس يذلا باجلا ةطساوب

 ضرالا ىلع هللا شرعناكم اذه نا هافسااوف ٠ ةئسلا يفةدحاو

 !سادقالا سدق انيكش دحم رجه ذنم ًايلاخ نالا حصا دقو



 ظ

 روج نع دعصد جيراب ارم 12 كطصر راب لتس سلا 1 لكيملا ءاوه ناك دقو

 سس سا ا لل الك 577202 22

 ل 2 ا حلا ءامد تكفس م ف ردملا

 رظنم 'ينيع ل هلا اود حسو مههوجو ىلع بعشلا 1

 ظ
1) 

 عامسا مجول يىلاك ربظو بعرلاو ةيشخلا ىلع يعيب بيهر

 ةخلو ' عيمجلا ىلع دداشلا كل را ًاضرتاعت هوم توص

 0 ترتها قوب توص عمترا ق ةثاقد عدب َت ركتس لعن

 انف تاوصأ ة ةقع 2 ءامرحالا قئافلا عمجا كلذ 0

 9 0 نيفلالا ثوءلي نب قوح ن 0 ءاوهلا ال جترا

 | لكي 5 2 نيمداخلا يرال تانبو ينب نم ثاناو روكذ

 أ ىناغالا نودشتيب اومدعتو ةءدواخلا رادلا ٠ نم اولخد ئيذلا

 ظ نم اهرتغو بابرلاو عدسسلاو ةوثلا لا

 م عع الا 2 ميم ”اوصا تا كاتهو

 السيمج ًءاقيا البق طق عمسا ملف ٠ اهب ىدصُي لكتيملا
 4 كن هل كترح عفترملا ردصلا 51 او؛اج نيو أمس الو اك

 3 دمام حا اما رادعتإ عيمجلاو يرال فلا وحل مهعم
 | عفتراو ةركالم تاوصاَر < يف ينتيار أهدثءؤ ٠ ةيماسلا

 ايفا كاحأ و يم ر ريطد نأ كلشلا ىىَح يلحاد ُْى 0

 |غرف 12 ةربزع عود فر كد الأ ةلاخا كات نم اذفنم

 | توصب «نيماف نيما» نوقايلا مهباجا منرتلا نم نوذشنملا

 لم١
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 ٠ لكيلا ساسا تزهو ةءاف ته ةبوق حيرب همشا قيمعا

 يف مظغعالا نهاكلا نوعبتي ةئبركلا نم ًاقيرف ثرصبا مث

 ” قو تناع كاذ ذار 0 ثالث حبذملا لوح ةرودلا

 نينعاطلا نييراللا عم اخسّش رشع انثا يلا ءالخدلا ن

 ءالخدلا 0 ا 0 1

 تدهاش سنملا يف فالتخا ىلع نيرسشعلا مثددع غلبي نيذلا

 اد انشرتم ناو كامورلا سولسوع للا ديمالا
 0 نم برتقا امدنعو ٠ مِدقلا ىلا سارلا نم ءادوس

 بح هاسيلاو دوسلا بايثلا ةنع اًكْنو نائهاك هيلا ىلا

 دقو مهربا ةريشع يف لوخدلا 6 4-0 1 2 ءاضيب

 يلذا قط الكهف لمت 0 يعدف اديدج ا يطأ

 فته ىعشلا عايجو 0 نا ةمذفلا قاوبالا توص

 ! حفلا تاوصاب

 داّتعا دعب ينال لافتحالا يقاب نم ايش ركذتا الو
 اوي ملو ٠ رخآ ويدل ركشنا وا يلابا ال ترض سرملئموع

 015 دقورا انئابآ هلآ دمر مرج راض دقت انتين زجاح نم
 باشلا اذه نوكتيي نا فات كنا ةريخالا كتلاسر يف ىل

 ارلو ةتينثو رجه ىلإ يلا هلبم ةطشاوب اًاقتم ىئامورلا

 ىدلاو اي كل قّدحا يننكل اهداسفب قيقحلا هداقتعا درج

 ناكو ٠ صلاخ نيقيو مات داقتعا نع كلذ لعف اما هنا زيزعلا



 000 هريغو سوماع ينابرلا عمو يعم هثيدح نمأ|

 | بتك ىلع قدملا هعالطا نمو اندلع مهب عمتجا نيذلا ||

 لكلام ليثارعسا هلا برأأ ناب طقف عن عنتقي مل هنا ءايمنالا

 يذلا نأ اطيشلا توديعد ناثوالا ةدبع 00 نا لب ضرالا ْ

 قيقحلا هلالا ةنايد ب مواقي ةلطابلا ةنايدلا كلت عضو ا

 رمت

 لوخدب نيعحهشمم ةمحصلا يدبا هل نودع ةأوح ثنوعمتح

 هيلا يرظن سوماع يمع همو اننايا يف اذبك مظع لجر ْ

 !١« يبلا عومسل | اذاوسع حرفغلا توصد ارا تمه ناب ا

 دوبملحا نب ةنع سمعا يرن ثانع ةقلطم تدءرصف ل

 «7ثيا»ا|

 3 سوسليموع 0 بلاقلا ةرورسم انا انمبو

 دحاولا بناخلا ىلع انحويو ريفربلا دوم ةءارو كانه »

 لكتيملا ىلا ديشي وهو رخآلا بناملا ىلع سرطبو ةنما[
 بارتقالا يف عسنلف رومالا ضعب ارسفم وا اهل احضوم |[

 !١« ةئمأأ

 لكب ةمحدرملا فرفصلا زات انضمت نا *ىطبن ملف

 ربخ ناكو هيف هاندهاش يذلا ناكملا وحن نيبجتم ةيوعص
 ةعرسلا هجو ىلع لكيلا يف رشتنا دق عوسي دوجو

 | ريخا ٠ هناكم 10 ماحدزالل روضحلا عيمج ضكارتو

 عضب ىوس ةنع نيديعب قبن مل ثيح ىلا لوصولا نم انك



 "ا

 ةعلطلا ليبن ةءاقلا ليوط يلانوي باش مدقت كائهو تاوطخ

 ةلاسو ا سرماع ابرلا نم
 يدوريلا باشلا اذه نم ينرب# نا يديس اب وجرا »

 ةتئيه ةقرسملاو تابشلاو عاضتالا تامس هئيمج ىلع ةموسرملا
 رثزح ءايضب هائيع ةمطاسلاو ةمكحلاو دجملا رهاوظب
 اف ءارتد ىح ةحالملاو ربطلا باساب هرظنم صاعلاو ندعم
 وندلا نولواجي عيمملا ىراو مهدوسيو سانلا فيل دلو ُهنا
 «7 اذه نم يديس اي اذا يل لق ٠ ةنمأ

 لجرل عوسي نع ةمجرتلاب ارورسم سوماع ينابرلا ةباجاف

 ظ سنا بي رغ

 ةباجاف «يدوبيلا يتلا يرصانلا عوسي اذه نا»

 ينانويلا
 ةعيص ىلل ميلسروا يف تررم ناب تلعف ائسح اذا »

 نسح نآلا يل رّدق دقو ٠ يننلا اذه ةربشب ةينودكتم يف
 يمع ُةباجاف « 7 ةميظع ةبآ عنصي ةئظتأ ٠ مارا نا ظحلا

 ةشهد ةدايزل وا هتاذ مظعتل سيل تايآ عنصي اما »

 نم اهمّلست دق اهملعي يتلا قئاقلا نا تنثيل لب هب سانلا
 )»)» ملكتي اذره ! 1 * هللا

 توص عفتراو عيمجلا ىلع توكسلا داس كاذ ذاو
 يبا اي يلا مث ٠ يوامس قوب ةناك نري اواح ًايفاص عوسي



 ا 0

 ةتنوحشمو هلو سانلل ةييو ةمكح ةناالَم ةلظعوم زي ظ

 ىكبا هنا يتح ةعنقملا ةيهلالا ةوّلاب ةمعفمو ائبولق ةفرعب

 نم ٌكالم مبملك دق ةناك نو رئأتب لكلا لمعو اولا |

 ةقيقحلابو ١ اذبك ناسنا طق 3" اوخرصف ءامسلا||

 ( مكحلا هذه لد ةفش قطنت م 1

 هيلا لانس ا ىأر هتزا رك نم غرف الو

 ريغ مهنا اودجو ذاو ٠ اقتحو اظرغ اوُظلتففسمشلا بولقأ ||

 !ةريرش: الجر اورغا ىرخأ ةقب ب ةثم'ارمقتم نأ تدل ٠

 لتماف ليزاغ ىعدب ءامدلا تا ةمصوصللا لها نم ْ

 ادصاق دويملا ارو عوسب ةبج كاد لسنا مديب ةيدم ش

 هيلا تفتلا ةئمطلاب هردتييل هدي عفري وه امفو ٠ ةلايتغا||
 لتاتلا ليزاغ اما ٠ ! طتف رظنلا درجمب هدي فقواو عوسإ |

 هرج قو يدبي نا عيطتسي ال ديلا سباب ثبلف||

 عوسي هل لاف ٠ رجحلا ةئيبب عيمملا ىدل

 تأتى يتعاس ناف كو رجاتسا يذلا ىلا اس1 00 ْ

 يلا ةئيشم ىتح يلع طلست لقا مهل نوكتي الو ' دعدأ|
 ف 3 للذتلا ديزع ةمادق لاقل اف . « يتبج نم ٍ

 يمدق دنع ِهسفنب لاو ماخرلا ىلع ُنرت مدي نم نيكسلا
 صللا ادهم قرع نا بمعشلا مم انارفغ اييكم عوللا ظ

 5-5 مهل لاق عوسي نا الول ايدإ ابداأ|



 ضحي

 هيف اذه دوي موي كأي فوسف مالسب قلطني هوءد»
 « انا يلايح صلخي يكل ةتامح عضي نا

 000 ليزاغ اولسرا نيذلا ون ”هرظن لوح مث

 سا ىلال ” قايح نوملطت اذا ىلتق نولواحملا ةنبكتلا اهيا
 0 سائلا فاتكا ىلع نوعضت مكتناف ةيتاذلا ؟دورسثإ
 مكتعبصاب اهثم ادحاو اوكرحت نا نوديرت الو ةليقث

 موي ٍقأيسف يننوابقت سلو يلكتيهو يتصاخ ىلا تئج
 ٠ رجح ىلع رجح ُةنم قبيالو ٠ لكتيملا اذه هيف مده
 نودحوتيو نورصدي ا نالا قنوعمسد نيذلا ضءدو

 نيلرملا ةمجارو ءايمذالا ةلتاق اي يلْشروا اي ٠مويلا كلذ يف

 ةجاجدلا عمجت مثح كدالوا عمجا نا تدرا ةرم ؟اييلا

 ةروجعم نيكرتت فوس ٠ اوديرت مو اهيحانج تحن ابخارف
 نيذلا منا انماو' ٍكداقتفا موي يفرعت مل كنال :ةدوشمو

 ىلا لوخدلا اوملطاف تابارطضالا هذه نم ةاجئلا نوموري

 يتلا ايلعلا ملشررا ىلا اوبرهاو هل ةءامن ال يذلا ىلركلم

 ءيش لك ىلع دداقلا هلالا برلا ابلكتيهو يدبا اهساسا

 « اهدجمو اهرون أاضيا وهو
 ظكرطا قالا :ةرفع وسم نم ميظع خارص عفتراف

 تيب سيئرا اًنصوا ! اذوهيو ليئارسا كلم عوسيل مالسلا »

 «عوسي ىوس ائيلع اكذم ديزال ”دواد
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 أ| جراخ ىلا ةتوص غلبو ديعأ دق فاتحلا اذه ناك ذاو
 || نيلئاق مهتاوصا ىلعأب ةنبكلا خرص ةعبرالا لكيلا باوبا

 || ًاجراخ ناك يذلا سطاليب اما ٠نايصعو ةنتف يف ىعشلا نا
 |١ جيجضلا اذه عمس ذاف ممالا راد نم هتناطب عم رذئنيح

 |١ ةعبكلا دحا روفلا ىلع ةياجاف ٠ ثدح اذام لا عجر

 ظ الئاق عوسي لتق ىنمتي ناك يذلا

 ااا : كلم يرصانلا عوسي ماقا دق بعشلا نا »

 أ| رك اسعلاب 5 1 دواد ةعلق ىلا السر قي دفنا

 ش٠ مقافثف حالسااب بعشلا ىلع لمحت لكما ةباوب ىلا عجرو

 || يف عرسا عوسي نا الول ءامدلا قربت تداكو بطخلا

 || عاطتسا فيك دحا كردي نا نودب سطاليب نه بارتقالا

 ظ لاقو هيلا فوفصلا قارتخا

 أ| لمفا ىنكل اترككم بلطا ال يفا ! يئامورلا اهيا»
 || ىلعال و كيقدابش لغ رط نو ل

 ا||ىغاذ«'ملاملا اذه نم سل قركلي كاك ا
 ٍْ عاضتالا ءلع لاقو يلا ماما هربكلت مغر ىلع طال

 || ضيمقلا ءاقلا يونا تسلف ينلا اما هلق ام يسح)))

 أ| ىلا ىنحصت نا ديرت الفأ اريثك كلع تعمس دقو كيلع
 (7ةنآ كنم ىراو كانه كعمساف يرصق

 | ٠ مويلا سيل نككلو كرصق يف ينارت فوس كنا»



 الو

 لاق املو ٠ «نآلا سيل نكتلو ةبآ ينم دهاشت فوساو
 اودارا نيذلا ةبلطف هترضح نم جرخ سطاليبل اذه عوسيأ

 ةجيتن نم ناكو ٠ ناكسم يف هودجي ملف اكلم هوميقي نا

 ةينامورلا ةءوكسملا نا أكلم عوسي ةيمست ىلع سعشلا مزع

 عوسب ىلا رظنت تحصا ةنبكلا يقئابو نائح اهارغا دقو

 ردفوأ سطاليب لاق حابصلا اذه يفو ٠ ةريغلاو زرحتلا نيعب
 ىلع ضِبَقْلا ءاقلا نيلسوتم هيلا اوءاج نيذلا ةنبكلا نم

 ةءواقم ىلع ةنومدقي دهاش لوا دنع هنا ٠ ةئجسو عوسي

 ناك ذا مويلاو ٠ هيلع اوذضبقيل هدودج لسري رصيقل عوسي
 ةسكلا نم نوريثك هيلا للا يدع تيب يف عوسي

 نووئي مهنا ةررلكملا - نم تندمت دقو * نييسي ريا

 ال) لم ىلا انس <« كلان > تشنب اذلو ار

 سويليموع نال عوسي ةيايا- يثأي نا ةئم ةبااط (رزاعا نآلا

 ااا اتت | دثك رق ةقذ عوضو ب انلثم هل دعي
 هللا توكلي ة ةضتسلا ءامسالا

 مهل لاق ٠ ءايدرالا كئاوا ةليخد عوسي فرع ذاو

 نيتماص ةهرب اوثبلو اوسلج ام دعب

 ةنبكلا ءافورأ حا مادوهي لاّيؤ «: 7 تيتا اذامل»

 اناسنا فات الو ًاملعم هللا نم تيتا كذا ملعن ملعم اي»

 قوداص كلذ ىلع دازف «سانلا هوحو ىلا رظنت ال كنال
 بو ووو وو ووو رواجا الام الانا اانا ا ا همجي ىسسسم سس سس سس نا ا ا ا ا لا اج جا جر جسرا
 2 ريم سسي حمم مع ريب دع ب يع حف او 0 يا 20 مياس 0000020



 ضي

 اء كت معن 0 سعششلا نيد ماقملا عيف د لجر وهو ىراللا ٌْ ظ 1

 ةطلتت"ا دم تسلو سأبي نيسح لك يف ملكشت فيك ا

 اضرا رصيقو معن سدوريه وا سطاليب ناك ولو

 6 0 ديرت اع قطنلا نع مجحت و ةشاج مهرب الفأ

 ىنثولا رصيقل 1 يطعن نا صاخلا هللا 3

 0 0 0 6-1 نيومان طبل اني قيلبا| | 1

 أنل لقف يدرب. نم دوريك اذه لاس اما ن ٠ ” ىسوم

 نكيل » مادوهيلاقف «ناسنا 2
 ا 1 0 ةيزكلا ميدقت يف اروصحم لاكسلا|

 روطاربمالل ةيزكلا ي امر نا ةسدقملا ة مالا سس ع

 م,ةبخ 1 مش ركم ىلع علطا لكقو عوسي ميلا رظنف

 نم ةعطق قوداص هاراف ٠ « ةيزملا ةلماعم ينورا» لاقو

 لق“ نم ةءدوبيلا يقاس لماعتلا ىراللا 20 را
 ابملا رظنو عوسي اهذخاف ٠ ةيزخلا اهنم عفدت يك ماو ردك

 ميلا تفثل اف ٠ اهبثم بذاج ىلع شوقئتم سطسغوا 0 اذاف

 هذه نأ » مهل لاقو ربص غورفب ةباوج نوراظتني مثو
 مهل لاّتف «رصيقل» مهعيمج هوباجاف «7ةباتكلاو ةروصلا
 ٠ «هلل هلل امو رصيقل رصيقل ام اوطعا اَذا» ةنازر لكتب

 ةينالع مهسجي هنا تنخ ينال كاذ ذا يبلق نع يرسف
1 

 جدع جس ردد



 ضر

 نوامأي اوناك امك ةيزإلا ميدقت 'نع عانتمالا بوجوب
 ةيزللا ميدقت ضفرب ملعي ةنا سطاليب ىلا ةنوكشيف

 انك ام تفن هباوج يف ةيحلالا ةمكسملا نا ىلع نامورلل

 ٠ نيمجعتم نويواللاو ةتكلا هوادعا هيلا رظنف ٠ هرذاغ
 اوذمو لشفلاو ةبيخلا تارظن مبتين ايف اولدابت مث

 اوعيطتسي ل هءادعا نا ىتح زيزءلا ىلا اب ةتمكح هذبف

 عمستو هرظنت نا ارداق تنك كنتيا ايف ٠ هيلع راصتنالا

 هيلا يغصتف ملشروا روزت نا كب لمحي هنا ىرأو ةمالك

 ٠ نيتنثا وا ةدحاو موي لك ابنم يرجي ىلا هتايا دهاشتو

 ماقسالا عاونا رئاسو ضصربلاو عاجوالاو ْضا رمالا نا ىتحا|

 ءاج امئمحو ٠ ةيدوييلا 0 ملشدوا ن هد لو , داكت

 ةناغ ربظا مان اد رسأ عم هدحو عوسي دجوو سويليموع

 نالا ترص دق اذوه سويليموع اي» عوسي هل لاقف هرورس
 لخدت ىت> ةدحاو ةوطخ ىوس كيلع قسي ملف ند

 « تاوامسللا ترككلم

 يديس ا 0 ةوطخ ةبا » ماهالا ناسلب كلاآف

 «7 زيزعلا

 2 25 را لاتكف سدنلا حورلاب ليرعلا نا يعبشي 0(

 2 5 ) ةدبالا ةامطا

 د العد ةروريفب اهنا ت تندظ دق ٠ يلوبر »

 ف غ1 يي ا ا ا ييراااااللااااللابكب“ <12 2010100: لاا 7 7في

 00 ا ا ا



 0 انيس مد سر اديب باو بطي“ ع

 بوقعي كقنم حجيرسملا وه هناي تاعالل ابق ليثارس ا

 رو

 لبق ةدنالا ةاملا مح أ قة الا ءاطأ دع لانو ساب كل ىسدوم درملت نوكا ك كيعشس

 « * يش ينزوعي

 * ىسوم س سومأن ةعاج انا ٠ يل نت راصد د نأ معن »

 هدرا ةأمح يطعا يننال ايجي ةناف تام وأو يف مومو مرم لك

 ٠ لوقا م 3 فرعت ايل كلنكل ٠ ' ىل نوئمؤوي نيذلا عيمل

 « دعب اهف ةفرعل فوس

 5 ءامسا نع دلال نأ س رمايموع ةن ن ٠م ناكو

 مسقلا ىكدق تمرح 0 "سلا ىلا كك ةكدرت عودسل نا ىلع

 : ةالصلاو لمأتلا يف لجللا نم ربك الا

 قفارا نا ىل تحمس كنزال زيرعلا يلإ أر ع ثتثررس

 : لالبتسا 2 ايلا ريسن فوسو هن رصيق ىلا سوماع ينابر 1

 ٍْ ا عوسل نع كيلا اةستك ام لك نآب هي 0

 || ينب نم فولا لشمو يلثم كلعمي فوس لب اثبع 0

 ظ دلتا

 || ةمحملاو ةعيطملا

 انيدا
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 نر ردنا كالا

 زيزعلا يبا

 يتلا ةيركلا كتلاسر ىلع تعلطا هيلع ديزم ال حرفب
 ديع يف ةيتثالا ةلفاتلا عم ربصم نم مداق كنا اهب يل نلعت

 نوكحت كنا دب الف هيلعو ملشروا ةرايزا لبقملا حصفلا

 يع يل لاق اك ثيح ةَّزغ ةئيدم برق قيرطلا ىلع نآلا
 ًامجابتبا قفخي ىلق اذوه ٠ ءاسم ادغ ةلفاقلا لذات سوماع

 حرفلا عومد نافرذت يانيعو كقانتعال ينم بشي داكيو
 *ةيببلا كتعلط ةدهاشمب عتما ليلق اع يناب يراكتفا نيح

 دقو ٠ ةيجشلا يوبالا كتوص تامغننب يعمسم فئنشاو

 يف عوسي نوكتي نيح انه نوكت كنا ادورس ينداذإ|
 نا ,كلذ ققحي ميرم جوز انحويو < ليق ةنال ماشروا

 نم ىنتاف ٠ حصفلا ديع يف بير الب نوكي فوس عوسب
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 كنا ةئقوم ينال هارت كنا ىنتا معن زيزعلا يلا اي يبلق لك
 ةنع بتك يذلا 3 وه ناب عانتقالا ضفر ىلع ىرقت ال

 نم حاملا ةمكسملا . مالك نا بهو * ءاينالاو ىمونم
 هتلاسرل اتيدثت اهيرحب يتلا تايالاف كعانقال فكي ل هيتنش
 يف 0 موي ةذخا يهو مواعقت نا نم مظعا ةيحلالا

 ةريجم يضذقيو ٠ باجعلا بجعلا ثروي اب عويشلاو راشتنالا

 ةوقلا هذه ديتسي طق هز و ٠ بايلالا لوهذو راكفالا

 ام ا ريثك ةنال١) هتايح ةنايص لجال وا هتاذ يظعتل ةيهلالا

 ىلع ةنيب ابلعجيا لب « هثادعا نم لايتغالا راطخال ضرعت

 هللا نم هنايتا قدص
 || لمعي مل كلذك هريظن طق ناسنا ملكتي مل ةنا كو

 شو اًرخ املا لوح دف لمعي وه يثلا تايآلا ناسنا
 هع ديعد وهو تناملا ؛سدوريه تسب ربدم نبا ةماكب

 .«!تكتسا» هل لاق ناب ةيربط رجب جايه نّكسو ٠ خسارف ةّدع
 ا!هجورخ يفو نيريثك نينا نم ةسجنلا حاورالا جرخاو

 نبا حيسملا وه ُهناب اهتدارا مغر ىلع تفرتعاو هتومد ترقا

 نباو سورياب ةنبا هتماقا نع كيلا تنثك دقو + دواد

 دجو ىلوملا ةماقاو ءافشلا تايآ ىلع ةوالعو نييان يف ةلمرالا

 ىلع ةنك ءىطاشلا نم خسرف دعب ىلع رحبلا ىلع ايشام

 انف وح او التنا نيدايصلا نم نوريثك وا ذاو ةسباملا



 ليلا

 تبهذ يمعل رظنلا عجرا دقو ٠ ربلا نوبلطي اوماقاو

 مبعرذاو مهاقيس اودقف سانال ةديدح ءاضعا عئصو مهنويع

 جيوافملا يللاع هيلا ءاج يذاملا عوبسالا يفو ٠ليوط نامز نم

 م 5 تسسي نيدواللا نم بتاك وهو ةفرعت تنا يذلا

 لكلا يف نيدحاسلا تاقدص ىلع شعب راصو نيثش عمت

 لخد دق يلاعي اذا رابنلا 1 ف أعم ا عومسإ امفف

 | نأ كردي اكتسترمو انتا وست ىلا رظني فقوو

 هيه ال ر) كل كلكو ةنم تونذ هدارم تفرع ناو : ةملكن

 « 7 امات ءافش كحنتيف هلأسا يلاع اي
 يل ردقت ام قوف اذه نوكي نا فاخلا قديس اي مآ »

 يندكل ملحلا يف هارا نا رسجا ام رثكاو هراظتتنا ةداعسلا

 عومدلاو فحترم توصي اذه لاق ٠ « ايجار هيلا تئج

 داز مث ٠ هتلاح ءافْشو هتقاف ةدش اركذتم هينيع نم ردحنت

 لوتسملا انا ميظملا ينلا ملكا نا ةاتفلا اهتيا يل نأ » هيلع

 اذوه ٠ كك 2 ىنع هيملكف ! لكيملا باب دنع

 در 1121 يدم ىمال قناع
 اتفتلم ناك ةنال تقولا اذه ىلا هرظني ملف عوسي اما

 برضا مث ٠ليباه ةحيبذ ىنعم ُهل رسفي سوماع ينابرلا وك

 ل ضرعم دعب وهو نوئح توصب لاقو عوضوملا اذه نع
 ؟وم
 ير



 7م

 أناف٠ تخت الو كلت ايف علاش ل 2 ل
 دنع طقسو ىلاع مّدَنَد كاذ ذاو ٠ «! كلؤس لك لثت نمت[!
 ءىطاخو ىئاب يذا ينوبر » لاقو المي عومسي ظ5_ ْ

 38 عوسي ةلأسف «! كرابألا نبا حيسملا كنا نم 5

 دراجات «7كفشا نإ عيطتسا ينا يلاع اي نم وب هيف ]

 كل ةروفغم» ٠ «ديس اي 1 ىلا» ضرألا ىلإ انحنمأ| |

 داع دعي ء 0 ا ع 0 بهذاو متفق .٠ ٠ كاياطخ ا ش

 لجرلا !ذه» ىسنم نماكلا ٠ («( كلن وكنا[ ]

 رفغد 0و هللا نال ! فدحي كا مره ءىطخيف رفعنا[ ٠

 ةتج ًاقزمم ضب:و اذه لاق «*هللا ةسْفن وعديف اياطالا

 لكتب عوسي ُهل لاقف٠ ًاهاركتتساو ًاتقم ضرالا ىلع تصبو

 ةنازرأ|

 لجرلا اذل لاقي نا - رسيإ ايا يل لق ىسم ايد ١
 كدي دم هل لاقيتنا ما كاياطخ كل ةررثتم قال
 لاؤسلا اذه نم اجنتتم ىنم اجا 2 سرا 7

 « اًدِج سعصا ريخالا مالا لعف نا
 ةباجاف «*” نهاكلا امااذه لعفي نا ردقي نمو »

 ال ةعيم ىلاع فتكتن:ةقلعملا ةسنابلا ديلا ىلا اًرظان ىنن

 نم اذكمه ناسنالا اذه لعج يذلا هدحو هللا» اهل كارح

 رفغيو شي يذلا وه هدحو هللا ناك نا اًذاف» ٠ « ةءادبلا



 "< مله

 لاق مث 9 ٠ « هللا نم ن 3 يشم اد نيلسسلا الكشف "يدم اب نلملا الكم اناطللا
 ةحيحص كدي دم يلاع اي كل لوقا كلذل» جيوافملل

 نيعتسد نا ديرب نك عوسي هجو يف يلاعر ظذ كاذ ذاو

 اريظم ةفدع ةكرح هدي كرح مث هيلع ةقرشملا ةرقلا ةقدب

 كلت تح ٠١١ لالا يلو أهل وط ىلع اهدمو ٠ ةعءاثلا امثسومب

 تراصو *ةارللا مدي ضينت تدخاو تالضعلاو محللاب ديلا

 كل ةعرسب ريمغتلا اذه لصح دقو ٠ دلل ةحبحص

 68 ذوخألا ىلاع اما .٠ هثودح ةيفيك كردن البق م و ابيلع

 ا كك مقطاو هدب حتفو ةففرم انش ةشهدلاو بجععأ اي

 0 م اهعءامش قف اليق ىرخالا هديب ايطغضو امل

 ا راض عوسل يمدق دنع ةسفن حرطو هللا حتسمسإل ةدوص

 « ! ليئاربج هللا كالم.لب ًاناسنا تسل كنزا »

 هلل دحسأف ىلاع اي ١ نآلا م دق» عوسي هل لاقف

 ١1«( دمر امف 0 ىلم# الو بهذاو

 مل يتيطخ اذوه ٠ ءايشالا لك ملعت تنا ملعم اي اقح)»
 . «اهارث نبع نم 5 ءل نا نظا 3 000 ةرودءسم ْن .5كل

 ىل لاق اتسخ ةوخالا لاجرلا اهيا » نيرضاللا بطاخي لاق مث
 كاع >5 0 يملالا كلالملا وا حاصلا يبا اذه لوا

 2 هلأ ىل 00 | 20 ةميظع ةيطخ نال ٠ ؟ ةلاراطخ

 ]| ةخسن لودي 5 امقر م تروز ىلاب كلذو ًاصاصق
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 ةعبرا تبر لجال لكيفلا جارت ل اا ا
 تسريو جلافلا ةيرضب ترعش لاما يفو ةضفلا نم لقاوش

 لو نيدس يلا ىلع رم دقو : هللا نم ًاياتعيمل كلذ ناكو يدي

 تمدن يننكلاو اذه مثالا يلع ىلع ىلاعت مريغدحا علطي
 ريدقلا ىثلا يديس ل لاق: اسك دلو اديدُش ًامدن هيلع

 اصلا .ذع عاجسا ذنم ىنذال٠ "كتطغ كل ةر 00 ظ

 قورع ىف ةامشعا مد نايرجو نع صاصقلا لدوحشي ترعشس

 «! ةتثاملا يدي

 ناسلب ىسنم خرص هفارتعا نم يلاع غرف ام دنعو

 دقو 00 اص هللا نأ ةيقاحاب ( سشهدلاو بجعتلا

 ' يلعلا نبا ” يرمانلا عوسب اي أ كنا | 0 دفا ةعاس تننأ

 اذه طمس مث م « ! ياياطخ رفغاو بارث نم ةدود حمأسف

 رئافض اهملع ىخراو عوسي يمدلسق دنع ريك_ملا نهاكلا

 ةلالخأو ةيضحب سلا 0
 ناك ”ناو عوسيلا (سلسم سانلا اننطخ 05 0

 ومسو ةوقو مد ياف ٠ ماّقسالا ىب سا مأث الا رفعي

 عم مره ت داق هيلع قلطنو هيلا كدت نأ انلا

 «مالسملا سيئر ًايدبا ابا اريدق اهلا !ريشم ًاييجع» ٠ انا

 ىلعو دواد يسرك ىلع هل ةياهن ال مالسللو هتسايد رمشل
 «7 ديالا ىلا نالا نم ربلاو قحلاب اهدضعيو اهتنثيل هتكلمت

 ل



"0 

 «7 هللا ريغ اياطخلا رفغي نَم» ٠ ىسنم لاق احح ةنال
 ليدنتلاب كيلا بتكاف ركذا نا عيطتسا فيكو

 دب الو !ةيهلالا هتوق ىلع ةئيب عوس ابعنص يتلا تاوقلا لك

 داز ) ةريغم لإ ةلس نم عبشا هنا فيك تعمس كنا
 فالا ةسخئم لقا ال (هتوخاو همال ًاتوق ىف هب ىلا ديهز
 ةعبت دق ناك عمجلا اذدهو ٠ دالوالاو ءاسنلا ادع ام لجر

 ٠ناسللاو سنملا يف ًافلتنخم اش - ةميلاعت عمسيل ندملا نم
 اذه عاج املو ٠ نامورلا داوق نم ليماقد سيل ددع ةئيبوأ

 ادشعلا لع ىكتي نا :عوسي هرما زنيقكلا دشحلا

 وهو هدي يف دادزي ناك ازبخ ةلسلا نم ذخا مث ٠ رضغالا

 رسكلا نم عفر لكلا عبش ام دعب هنا ىتح مهيلع عزوي

 ريغ زيزعلا يلا اي ردتي نمث ىلصالا زبخلا فعبض رسشع انثا

 نا عاطتسا يذلا اذه نكي ملأ » ةيآلا هذه لعفي نا يسم
 انمحو : ضرالا داصح بر وه هّنر سم بس اًزيخ عندي

 لاهذنالاو ةريللا ينذخأت ةلالجو ةتّقو عوسي ةردق لمأتا
 7 ناسنا نم رثكا وه يذلا اذ نم» لاذ لأسا نا فاخاو
 ٍْ ((7ةيرشل ةثمبم ل فدملا ءاننس هلأ هوهم وه اذه 2

 ًاذاسنا نا ! ماهفالا هب تراح بيجع سيرغ رس نم لايف
 دونما بد هوبي اربظم ضدالا يف يمي ةريدق ةوقب اًديّوم
 انعم ًابراشو الكا انيكسم يف نكسيو سائلا ملكتي و
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 أ[ىراكنا ىلا .نكرا نارجا تسلل 000217
 ريغ هللا ةوقي اننيب ةريسم رثس نع كشللا قف 11
 || هربخا هنا بيلا مك انحوي اذل لاق دقو ٠ ةكردملا

4 
 ص نم ةفرعنف عقربلا لوزي هيف يذلا مويلا هي < كشوب

 كدققو٠ رسدنملل هتلعب جئامذ يه امو ماعلا ىلا 0 نمو

 1 ندمشنو هتعلط لالح لدةهاسل ناح حصفلا 6-5 برتقا

 اثرمو م اا لذا نا 2 كعمويس لقو 7 هدوذ#

 باهزلل اهأت ةلاسرلا هله محا هيلعو ٍِض ع 6 ا

 ١ انمردص ةدابعل أمثع تب ىلا ابيداو عرش ىجع ةئيا 2

 هللا هافسش ضيرملا

 كتنيا

 ًانندا

-006< ©00< 
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 0 تس ااا

 زيرعلا يبا

 نزحملا إمئلا اذبم انملأ ءاج دقو ٠ ا ضيرم اثرمو 30

 ا هيئيع + لم عمدا انماع ةصقف ينرعبلا دمعلا كلأ

 باهذلل نيئتعرسم 5302 يمع ةئبا 4 نإ 0

 اندعوو بوكرال نيلي سوماع يمع ائأ ف 0

 ىلع انعمتد لكيفلا يف ةيث اا خوي د

 يذلا نيمالا ائمداج نيتدوحصم ريسملا د ائحرخف

 41 تقو رم م عفري وهو يرخلا يف عارسس الا ىلع انثي ناك |

 ا تيددص ةمالسا لحال هللا: حلا البنبم ه«سيئيعو هيدي رخآ

 هب امك نا هيتخأ بطخ م اتعب اردن“ رطخلا لسفر

 رزاعل نا نع انغلد م ةريخالا يتااسر ليذ يف كتريخا 1

2 
| 
ْ 
٠ 

1 
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 ب مس

 00ج الكتل اج ديك كت تبت" 2 بام )اخ “دامب 0030ج طخ انش ) 6 1011ج 71-1130160 نكلل >:اذاللا رةلقغا 5717 رن عيدا: 7

 00 ديعرلا ايه دهس اطر كيلا 0 هنال

 ةقلتخملا 7

 نيتخالا كي كيفن نا نيتردار ايي اننا ال عمو

 ١ | (هدنع اندوحو نا وحز 6 اهيلا ا_.:ءارشسا ف 0

 || نم 5 أهل ناقفح ةحدأافلا ةميصملا هذه ف امل اد” راشمز

 ودكتلاَو نزلا

 5 مي رم تلأس نوتيلا لح ترد ريسن نك ايفو

 || «ةرزامل باصا يذلا يفاجنلا ضرملا اذه ام ملعت الأ ةلئاق

 هضرم نع ملعا 0 ىلديس 5 06 2 اًذاه اساجاف

 ملل امركم ناك ثدءح ةئيدملا ع نم عجر نما هناف ايس

 ص111

 أ دئاتم ةضسخلا ىسو» راقسإ ماسلا ىلإ اع عومسأ هلم دامثلاو

 + ايما اغامم اندلع ؤرط ءر هناي ةذعو 7 يذلا ىنامورلا
.- 

 ظ « ةرحالا

 | اذه مسأ امو» با وطاب ينيجائي داكي يب ءاقو هتاف

 «*انبتك ىلع 0 متع يذلا دئاقلا

 0 اريح يذلا سويايموع ريمالا هنا نولوقي »

 || يدلاو اي كيلع فاخي سيلو ٠ « رباغلا حصقلا ديع يف

 ريمالا اذه ةغر قع ىدل ًاميظع ارو رك ترتد 2

 ةمالك كلأ را م 2 انسيماون ةعلاطم يف ةدئازلا

 دودو دروب :ردزو ليان "كج ل5« رج وج نحمل: د ت3.* 103ه 0س تس يت ' 799 جزيلا 2ك 234 حنيش 5 ذ# كتان:

5 

  ةدامحمح لكنة تمل 61 ققتنل نتن ه1 اطل 61:31:10 :01 عكست طلو تا حد هتسنفل 117 1+ تاتا 5
 1 ك5

1 
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 مل ةناف هضرم ىلع اننا ناقل اذه هلغش ناك دقو الئاق

 0-0 ةلمكا ىتح ةحار همسحل الو امون هينيعل لطرد
 دئاملا ىلع اهاقلا ةضضفملا ةخسنلا مدي يفو هتيب 1 جد

 00 57 ضرالا ىلع ه ةعاسا ظفتسو هيتحا ماما

 !نايذهلا هيف مكحتساو ةديدش ىمح ةتذخا هاتضهنا ام
 « ةلوح اذحا فرعي دعب مل ثبيحي

 انثثح مث !١« رزامل اي كيلع ًافسا» عم اناتلك انخرصف
 هتلاح ىلع نزخلا مد نافزثي اناملقو اندب> نيتعرسم باكرلا

 نع ةقباس ةلاسر يف كتربخا دقو نينتيكسملا هيتخا ةلاحو

 لضفاو لاصخلا ىلحاب لمجتملا باشلا اذه تافص نسح

 يراسملا عوسي ىنلا ةقادص هلئاضفيب يستكا ةنا ىتح ايازملا

 0 يسطر دنع لزب ناك ام رثك ىذلاو سلا يف
 اندالب رصع يف دوادو ناثانويك اناكف ٠ هدوعقو همايق

 ديجملا يهذلا

 ىلع ائلمقا ةئيدملا ةباوب انتحرامم نم ةعاس فصن و

 ميرم هيلع انرصياو رزاعل تيب حط اندهاسشو امثع تيب

 نا انتأر ام دهد تثبل ايف يلشروا و 2 قيرطلا فارت ةفقاو

 عضب دعبو انيلا قوشلاو فيلتلا ةمالع اهيديب تراشا
 يه امفو ابعومدب ائعومد جرو قناعتن اهانئيتا قئاقد

 ريسفت عيطتسا دهلاب اناو امتلأس تببلا ىلا ائب ةلخاد
 1و رولا 60ج ح10 جل كر ا

 صا
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 لخآ ةنكل معن» تباجاف ٠ «”ايح لازي الأ» مالكا
 |رككتلك اككراسي هللاف ةعاس دعب ةعاس لالحتالاو عزتلا يف

 يف اثرم انتلمقتسا اهدنعو .٠ «انداقتفا يف كعارسا ىلع

 .تعضو مث ٠ مغلاو نزالا ةرفص اهاشغت يبخادلا عدخملا باب
 ةباكلا سافنا ةعطقت توصب ايلا ت 1 و انيديا يف م

 9 د ناك ثثيح 95 انتداق م «1توع يا

 972 معو ٠ * ءايعلا هاد ضار ةعزانتت ىنضلا سارف

 كدت ءأ الو ٠ ءافدلا ىلع 0 :دَل 00 ةلوح نيدلا

 امسيت انشأ ىدباو ءابلا روني نيةعطاسلا هيثيع انو و

 اليلق مان دق» اثرم ىل تلاتف انروضحل هركسش نع هب برعا

 0 دقق ٠ ةديدشلا امجاطوب هيلع ةطغاض ميما نكن

 !نيرث اك برطضم ةمون نكل اًلقاثتم ربظو ةيناث هينيع

 | نع ماكتيو هبناج يف عوسي ةقيدص نا نظي هنا ربظيو
 ا أعم حورحلل مكعح دنا امتاسف .٠ «( ةئع ةئاغ امك ليحار

 ه ادوهاغتإ ناتبومملا ناتيدصلا امتيا امدح لآ » ٠ سأيلاو

 ليحار هذه نمو »ءاندوجوب هيلع لقثن نا ةفاخم ةفرغلا نم
 هت لجال ةنا ! هاوا>>تياجاف «اثرم ةزيرتلا اتا
 | يهف مقسلا سارف ىلع اعاورطم تال ةئيرث ليحارل ةديدشلا

 تفخا دقو هشارف نم رخآلا سناملا :ىلع ةيثاملا ةاتفلا كلت
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 !|ناك اهدودحوب رعاش ريغ رهاظلا يف هنا عمو ةيقد

 || ىلع ظقيتسا نا ةفرغلا نم نيترم وا ةرم تجرخ انيح ُةنم
 ««اهاعدو روفلا

 || ىلع ةيثحاملا ةاتفلا كلت يف رظنلا معنأ ثفتلا كاذ ذاو
 ةتلاماو اهرظن تعفرف ٠ هدي ىلع ةضباق اهديو هتداسو

 : اهئاك هيلع ةردحاملا تاريعلا يراجع 1 اممحوب اذاو ٠ يون

 || ةمحملاو فطالا روعي ناتلاثت ناوالجنلا اهائيعو ىدنلا تارطق
 أ جّومتي وهو ًاكلح دتْشِي معانلا دوسالا اهرعشو نييوامسلا
 || يانيعو اهائيع تقتلا انيحو هيلع ةعقاولا رونلا ةعشا تحن
 || قناعي ىلاق نا ىءارثو اهسفن ىلا ىنتّكض اهئاك لربط

 ْ تاو اممسأب لا جاخلو رزاعل 2 أاهدنعو ٠ أبملق

 عم ةجراخ انا ايفو ٠ كالك ُهللظت هيلع تنحناو ينء اهرظن

 ' | اذكلا كه نوكت نأ ىنع نمر» [تاتس رادلا ةحسف ىلا اثرم
 !| ىلاعت ٠ بومحملا انيخا ةييطخ ابا تياجاف <” ةليمخلا

 ٠١| ةنزحملا اهتصقي كثدحاف ةيلادلا هذه لظ تحن يسلجا

 || يف بتاك رزاعل نا انيدا ةزيزءلا اهتيا كيلع فاجن سيلف
 أ| بابسا لك ىلع ائلصح مداهتجاو هبأد ةطساوبو لكيلا
 || انيديا ةكتات ام لكف أضيا هافرلاو ةداعسلا لب ةحارلا

 || ةتبع ةتثمب دقو ٠ ةيوخالا ةيوبالا هتبحح نيد ضئاذ نم وه
 || اك دجو هنا ا انريغي عاّم>الا تارسم رجه ىلع ةديدشلا



 |( تطقسو هيلا ا هن رصرا امئيحو نيدراطم ن م ةئراه '

 الك " ةلافيست يخا ةباجاف ٠ ةاتفلا ملست يخا ن ٠م لطو

 كلو

 2-0 م ع حل ل اع م ممم ج جمس مصل سس

 7 1 قدا هيف ام لك ةيوخالا | انتمحم طابر لاق

 أ نم نه فاوللا تاينفلا عيج 3 لوما املاخ ةملق ناك

 أأاةعضر ذدم اهئابآ.ىلا انمأ تمضنا الو ٠ انناقركضر هد
 أ ىلع ه«تايح فقو بوجوب رثكالاب رعش هنا انل لاق ربشا|

 ا انكنف يتخاو انا انما انثي داعش ليعو ريثكتو د

 نيتئماض ةامح ةقيفر هم راتحم ناب هيلع ل حرفلا ديزع

 تائب ن
 ا انديجحم الحاملاو انجالل دعب ناك ةنكل ليثارس

 نم هيف اذهو 0 دحاو بلق ىوس هل سيل نا 0

 6 ةمح عسو نود لوجي ام ميرملو يل ةبحملا

 || يف دارفنا ىلع ًاسلاج ناك كك ةعضد ذدئمو »

 | مالا ةخسن ئبي هلغش ىلع ابكسم لكي ملا يف خمنلا ةفرغ

 | اهيلع دعو نّيمم موي يف امماقل ةنم بلط يذلا سويليموع
 ١ اياك ة ةروعدم ي مو 0 هيلع تاخد ماتْنِد اذا ةظهاب ةرحاب

| 

| 
 أ
: 
5 

 ب 7 ل هل اهذخشب ةاتؤ ةءآل ةدافتسلاو 0
| 

| 
15 
ْ 
 ا
0 

 اني كي يزد دي ومس 0 مسجات 1017 ب71701 731777 ذا 1727+ +٠ .ةقالب 115# 77/7899 1 لج ا نو الز: تل >8: 2122 ك1 لاس 7717 6131737

 د حمو مسلم دج هج وص ب رب عم بح ع ونس لج
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 | بط كلذيب اهدعوف ةيامحو ةاحش امس ها سمللت هيمدق دنع

 ةقكل ذنأم لك لاهننالاو اسما 000 امملق

 :م اندو ثنائح لخد ىح أمعم اذه همالك نم م عرف درحلاب

 هيا ةبحوو

 روم حاج احا سوال 2 ٠ سب سعال رح حم سم كح

 ها 6 دلل
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 نم يل يمنح يلع تطقس ةمام ابنا ببف 0 ٠
 مكف] اهتياح ىلع مق تنك افأ اهدراطي رقص ب
 عضوو ادع لاق“ ا ةديرط ةائف 0

 زجرلا ناسلب نانح هيلع درف ةاتفلاو نائح نيب ةسفن

 طخسلاو

 ةاتف يهو يتتبا ابنا ” امود لوحت نا رست وا»

 بتاككلا اهيا يدي ىلا اهملسف !لاعيلب تنبو ةريرش ةدرمتم
 “دواد ةماق يف نجس !درا ىلا لاخلا يف كتدق لاو
 !ينصلخ ابيلع ضبقيل اهنم نانح بارتقا نيح ةاتفلا تخرصف

 يوال ينابرلا ةميتي انا لب ةتئبا ةتبلا تسا ىلا ! ىنصلخ

 نكارملو يذاكلا نهاكلا اذه ًايصو يلع ماقا يذلا
 يف ينانوي دئاق ىلا يىنلاريمو انا دساف جاوزب ينعيبيس هنا ةملاع

 يلع لصحي يككل بهذلا نء ملظع غلب هاشر نامورلا دنج
 رارفلا ىلا تئكراف هيلا ينملسي نا مث نيح ةعاسلا هذه ىت>

 يلع اهركنا ًةاجن يسفنل سمتلا هللا حبذم ىلا تلو
 يناو كيلا ريداقتلا ينتقاسو قيرطلا تالض دقو ناسنالا

 ىلع لككيملا ىلعا نم يسفن حرطا نا يبلق لك نم لضفال
 .«!ةياغلل هرظنم ىنعوري يذلا فيخملا ينانويلا اذه نارتقالا

 قهاش رخص ةفاح ىلا ةفرغلا كابش نم تزفقو اذه تلاق
 كانه تفقوو مدق ةئم ثالُد ولع ىلع قيمع داو قوف معاق
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 ا تاك ل شهدلا دّساو فوخلا مظع ءاالده أملعف نم دزاما يوت

 أ كتمارش 14 0 لا 1 اذام تابعي ىلا 4 ْ

 0 ىلا لصت نا ليئارسا ضرا ن م ناكأ ٠ « لاملاب كلع مطو

 اك نال لا سيئر مدقيف * ةءاندلا نم ةحردلا

 |١ يلا ةءاصولا 8 اذهأ 0 7 ممالا ا وبس لجال بهذلاب

 || ةنيض 3 امنا امأش و ابعدف *ةمتيلا هذه ىلع كيلا :تكو

 1 ا.ممحرف 4 دولت نم ل دحا ىدح يتخا نك ةيسنقلل '

 + باشلا اا هذه كتئايربك لغ ىزاخ فر 00
 'لعفااب لوقلا نرقا نا رداق يلا 0 تناوأأ
 أ

٠ 
1 
|| 

0 
1 
 ىلا تأ ةاتنلا هذه نا نائنح يديس اي ملعت تنا”» |
| 

 م تررصا ناف ةياقولاو نيمأتلا لل هللا بدم حادج

 0 يطنبلا كك ىلا ةلاخلا كت ركشس اهدابطضا

 0 لك نم ينامورلا لدعلا صتقي فيك كيلع رفاخب
6 2 

 0 منا :

 0 ايأ يخا 00 نم فرعا .ماكلا ل ظ

 م

ْ 
 | اهيلع 1 يتلا ةاعئلاب ا اج 9 كلذ يو ٠ ا

 انيولق ترسأ دقو انددع ةبقم لاي الو ان كا 11
 5 مه ىوعد رزاعل هيلا عفر ام دعبف سطاليب اما ٠ اهتمحع

 0 يكلو ٠ هتياج 8205 يخاو ابلعج ةاتفلا |
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 طقس ليحارب هنارتقا تاتفن كت مراد ليصحت نم رزاعل

 رانش ىلع اميرط ءرداغو هاوق كب: قاش لغش ةسررف

 : «(ربقلا

 نم امأ» ةرئوملا هذه اةءءّدل تيغصا ام دعب اهتلاسف ء 2 1

 «7 هئافشب لمأ

 « هضرم نم اربي نا نولود ءايطالاف الك »

 («(« دحاو احر قاب اءا »

 («712اجرلا اله امو »

 رم اب ه.بيعدتسا يسراف !عوسل ةيقشل نا » جى ل : نم

 «( ىلاعم أدي رحص هديعد و

 مع مدس دقو مب ره لحد ىدح هملق يلمج يأ أم و

 حرفلا توصب خرصت يهو تلق ام

 ٠ اريثك ةسمي وهو ةيفشي نا عيطتسي عوسي نا»

 ةلاح يفو ضيرم هنا عمسي نيح ةصلخيو تأ فوسو
 ٍقأي ام قر ةعطق ىلع تدثك لاما يفو ٠ «رطخلا

 م 0
 يكل ائملا عرساف . صيرم ةمكح يدلا نا كيمس اي »

 اربع تيب ىلا ءاقدصالا ضعي ةلاسرلا هذه لمح دقو

 ٠ نم انإ ءاجر الف هيلعو 9 نآلا عومسل ٌثمح ندرالا راع ف
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 عوسي يلا ةوق ىوسب زيزعلا انميرق ةبجأ |
 ةمحملا كتنيال |

 ائيدا

 2:7 هوي جو عا

 نورشغعلاو ةسماخلا ةلاثرلا

 زيزرعلا يبا

 ضيف يفو ٠ هدقنل نيتعجوتملا هيتخا بيحنو نينا طسو يفوأ
 ام ةيؤر ناعيطتست دباب ناتللا يانيع اب. ةقيرغلا يعومد
 ٠ةمحاف ةبرض نم اهل ايف ٠ سما انديتف كيلا ىعنأ ةبتكا

 ةليقث تءعقو دق برلا دي اذوه !ةعداص ةمصاق ةدصموأ

 ٌ ظ

 !ززامل توماريسخ كيلا لقنا كتسالا و كرا 330
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 تعلتقا لب اهثكرو اهماوق_ اهم تعزتناو ةلئاعلا هذه ىلع

 هيش هبشا اهه ناتالا ناتخالا اهيلع تر ىلا ةنايدنملا
 ةمركلا ةجاح نم دسا اههيخا ىلا اهتجاح نا معن٠ةمركلاب
 ضرالا ىلع اتحرطنا دق نالاو٠ ابيع ةشرعملا ةنايدئسلا ىلا
 هل سيل يذلا ةيملالا ةّزءلا مكتمل نيتيناع بادتلاب نيترفعم
 ديالا ىلا. اكرامم برلا مسا نكيلف ٠ رم نم

 نسح نع ةرم ريغ زيزعلا يبا ايل كيلا تدتك دقو

 ىلع هباصنا ةطساوب هنا فيكو هقالخا بيطو رزاعل اياحس

 ةلاعا يف ىعسي ناك لكيم لا يف خستلا ةفرغ يف ةباتكلا

 7 زمرطت ةطساوب اضرا ندهتحي نك نه ائيب هيتخاو هما

 نأ ىلوطلا دنلا ابيف نمل ناك يتلا ةربالا لافشا رئاسو

 ناك دقو هتاماّتها نم اليلق ندقنيو هباعتا نم ًائيش نفي
 ةليضف يف ليئارسا نامشل الاثم خويشلا دنع اذختم رزاعل
 اللا زك اك داتحالاو ىعسلا يف ةنامالاو.ءاخالا
 0 ديف ريدتلاو ىرتنلاو ةفملا ىف تاشنلا نيب اجْذوُ
 بحرلاو سنالاو ةفايذلا لاحر طم هتراقح ىلع املزنم

 ماودلا ىلع عوسي هللا ين ناك ثيحب ناقتالاو بيترتلا ةلبقو

 ةلاوحاهل تحمسو ةلاغشا ةتنكسماملك هيف لوزتلا ىلا ًاحاترم

 اهدبج لذبت ميرم تناكو ٠ ةقاشلا هلاعا نم ةحارتسالل
 4ل تزَّرط دقو * هل اهراشعاو اهتيحم رابظاو هماركا يف



 مم

 ةادها 1و دزاعل هل اهخسن يتلا ءايبنالا بتكحا ادري رح ءاطغ
 م هب مظعت ام لمع يف م اثرم تناك امي اهايا

 نم دجي عوس نكي ملف هيلعو لكل 5 1
 -حصرم لثم هيف نم ةقفدنملا ةمك-للا تاك ىلا ىغصي

 ةنسلا لا ل عمسلا و٠ ل كدثع 0 نا تا يتلا

 هيتفش نم ةجراخلا
 ىلا يغصن رزاءعاو ميرمو انا تنك اهئيب موي تاذ يفو

 يلا اثر ع اذا ذازلتسالاو حايترالا دز ةيوامملا هميلاعت

 بهذ نأ ميرم نم تدلطو تءةاج ماعطلا 1

 انمالكل :تةيسا الو اع لايت م مجرم نكل ٠ اهدعاستو

 يفش نم ردحاملا يوامسلا ماعطلا ليصحتب ةمتبم تلظ لب

 نعو ءامسلا داحتاو هللا توكحلم نع انملكي ناك ذا عوسي

 لخدن نا ردقن ال امودب ىلا ةسادقلا ىلا انتجاح ةدش

 نا اثرم تدحو الو ٠ داحالا كلت ثزو توكلملا كلذ

 عوسيل تلاق هب لفحت مو اهبلط تلفغا ميرم اهتخا
 ”يدحو امدخا ينتكرث يتخا نأ 3 الأ هسا

 ال نيمحعتم اج اهلا انرظنف ٠ « يندعاستو يَ نا اهل لق

 فيطللا نيصرلا ابعبط ةفلاخم ابلح يذلا ام يردن

 راذتءالاب (مت,ه رزاعل ايفو ٠ ينلا مادق اذه لثب قطنلاو
 افطلتم ابملكو عوسي تفتلا اهنع
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 ءايشا لجال نييرطضتو نيس.تت تنا اثرم اثرم»

 00 |رسك انف قرشتل ةلزملا كلاعا اذزهو ةريثك
 دحاو سما قوس ماعلا يف رم هنا عم ٌكراكفاو كنئقو

 طقف ”سفنلا ةحاح ل وهو مءانتعاو ساعلا مائها قدحشسل ْ

 يف كم مكسحا ميرم تربظ دقو ديبي دسحلا نال,

 ثاجاح 0 ف ردك نيمتملار ترا اممد م ال رايتخالا

 اذكحهو سفنلا تاجاح هاضتب ”متسبت يه تناك ددحلا
 2 هاازك ٠ ابنم عجلان 3 ىذلا حالصلا صا تراتخا |

 1 3 يذلا انا يل | تاق ماع د نا اثرم ةيدبملا اهتيا

 ه1 ةلار نلشب نيا 1 0 اعيش!

 لوقت ال نا وجرا ٠ اذه لمت ال » ةئاق تدحرصو عومدلاب

 ءامحا انمد أم هبو كتيب ت ملا امذيف مف ردز علا 0 أر اذه

 » ! ىديس أر انلكه لقت الؤ 01 50
1 
 ىنا » امل لاقف عوسي اما ٠ اتيع ا ريثأت اهمالك انيف 0

 ديدشلا 00 ع كنثعبت بل ينل ي ىه كتب نا اديج و ا

 اذ ينال ا ل ود ءالوف لعفا ينيد يأ
 )إ ينلسرا ىذلا يبا ةشش *. لعفا |

 حرس يف مالكلا تلطا دق زيزءلا يدلاو اي كر ا
 0 م سس وسم ع سسسمو

 ظ
1 

 ا
1 

- 
 ناثفرورغم اهائمعو ه«يمدق دنع تطقس كلاذ ذاو ا

ٍ 
١ 
 ا
1 

 أ



 ؟ء6م

 يتلا ةميظعلا ةقادصلا ركذو رزاعل لزنم يف ةيلهالا ةلاا ||

 (عوسي ةسحم فصوو عوسيل لرتملا اذه لها اهرخذب

 رزاعإ صرم انمح هنأ 20 للا 1000 «ذثمو ٠ م ةعلا

 انال ندرالا خا ريو 1
3 

 م
 0 مسح دا ا : م ناكو رزاعل 0 عم

 | نيتئرلا يف فزت بسب رطخلا دادتشاو بيطخلا غافتب رذنا ||

 عوسي ءاعدتسا نم ةدئافلا اف » زيزعلا يلا اي لأست كلعاو
 ردبقيلأ ناك ايف بابط هنا ضرف ىلعو تظنين - وهر

 «! عزتلا ةلاح يل ره نَّدع تو 1| در ىلع

 ينك لب يرش تا سيل عوس ءاعدتسا نا قللاو ظ

 اتكذتو ةتوق اتفرع نيثللا نا ىلع لدي اذهو !ةيآ عنصيل هللا
 نم اهيخا صيل عيطتسي هنا اتنترأ نيران يف ةييجعلا ُهتبآ

 ااهيخا توم نود لوحيل ةل اهواعدتساو توملا للاخ

 | تازجعملا عنص ىلع هتوقب سيل امنيا ىلع حضاو ناهرب
 ةنم اترصبا دقو ٠ ًاضيا توملا ىلع هناطلسب لب طقف

 ذاقنا ىلع هرادتقاو هترق مظع امل تفتح ةيفاك تانئبأ|

  مايقلا ىلع ةثممت هل هتحم ةدش ناب نيتقثاو اتناك انيب اميخا

 كلذي
 لوسولا كابن هدد كتربخا ةقياسلا يلاسر لذ يلو

 مسيسسسا 1 د

> ٠ 



 م

 رفاوح تاوصا ائع تمطقناو ريسملا دحي جرخ ام دعف

 مودع 2 ضرالا ببثي م رر ىلع قلطنا يذلا مداوح

 نولب ةتيأرف امجطضم رزاعأ ناك ثيح عدخملا ىلا تاخد

 اقارشاو اقلأت اتدادزاو هينيع مجح فعاضت دقو ٠ روفاكتلا

 ةّرم هسار عفر ىلا ةجاملا تسمو سفنتلا هيلع يّصتو

 نم ةقفدت عطتني مل يذلا مدلا نم هيف ريبطتل ىرخا دعب
 هدهو *مرمو ليحار ةطساوب كلذ متي ناكو هتايح يرام

 رفصملا هبجو يف ماتهالا نيعب اهرظن نعت هيلع تفطع انيح

 طسب يف عرسمملا توما ةثدحي 0 تقارتو

 ابنم لمجا طق دهاشا مل يلا يسفن يف تاق هيلع هيحانج

 يذلا رزاعل ىلا رظنلا نع ةهرب تلهذ دقو ! ةيرشب ةروص

 دئسم سارو ًاضايب جلثلا ناقوفت نيتللا اهيءارذب أطاع ناك
 بناوج ىلع ىلدتت رئافض هيلع ىخرم اهرعشو اهردص ىلا

 ظ ةداسولا

 رزاعل دقف كيلا تيعذ ناب ةلاسرلا هذه تحئشتفا دقو

 دقري لفط هبش ادقار هب يذق دقو ٠ يتلا يركلا حاصلا
 قفزت ةدش نم لالالا يف جردت دقو هتدلاو يعارذ يف

 || ناضبن عطقناو ءائيع تضمغأ ىتح لوحنلا دايدزاو مدلا
 ' ةحارلا ىلا هملق

 فيك ! هافسااوف ! هئاوا دعب عوسي ءاعدتسا ناك دّمف



 رول

 دعبف اذه نم رثكا كيلا بتكا نا نآلا عيطتسا تسلوأ|

 حربت بيرق نع كنا ةريخالا كتلاسد يف يل تلق دقو[
 | ريزعلا ينطو 01 ينءجر 2” يكل ةدربرلا 0 عل 2 ِ

 ا ناس كلصويو ميهربأ هلا كلظفحياف ٠ ل يدار

 ىلا ١

 ! ةيدوييلا لكأ

 ا

 0 ةلتمف وس ىللا رعلا باشلا اذه ىلع ةتغب يذق 3 ا 2 0 7 ٠

 2 م0 211 0 7
 انز>و 0 رع يبلق نا ٠ يلا ب هللا كعدوتسا

 .٠ ليصفتلاب كيلا بتكا كانه نمو ميلّسروا ىلا عجرأ دع

 ةمحملا كتبا

 ةعيطملاو

 انيدا



 ناو

 هي جل ديكو تروا كو و رتسا بخ ٠ نجع او تنال نا كات 1: 307

 ١ نورشعلاو ةسداسلا ةلاسرلا

 زيزعلا يلا
 ا 229 2 ل ا صل جمب سس وس مم حسم حج ع يسع سمو ب ل نيج باسم ب دج مس ص ب و ع دم

 ' اء قراف رزامل نا كتربخا ةقباسلا. لاسر يف
 ! يح رزاءل ! ةافولا دعب شاع نا ةلئاق كيلا بتكا نالاو
 ثعب دق هرب# رجح متخو ةنفدو توم تدهاش يذلا كلذ
 'ًاصقال ةسلاج انا انئيب ةقيقدلا هذه .يف .٠ تاومالا نم ًايح
 ”ذخآ وهو ةتود ع.سا ةداعلا ةقراخلا هتمايق ةثداح كيلع
 ٠ يلشروا نم ريذغ بعش عمس» ىلع هل ثدح ام لصفت يف

 اداه ىف ةثك رم فكرادق ةسفز ينامورلا نطاليبو
 ملكتي نآلاو تام يذلا رزاما عمسيل بابلا دنع حابصلا

1 

 هله

 ع ل م ا ل ا ل م م ع ا ا هس سا سوم سمس ص مس

 يفوتسا نا عيطتسا ةغل ةباب يردا تسل يرعش تياو
 ةااعاس نيرشعلاو عبرالا لدا ىف ةللع ام عصاو كل

 ا 17111 1 17577 7755 سطس ةشاسلانن0031007 طنا هده قتلا طز "177 «و وجا 1 دالج تدوس اج ام دشن 7 ةضسشنل ا يبيت



 صح مست

 تدمع ام قدصت كلعحا نا ىننكع ةطساو ةبابو ! ةيضاملا ||

 كل حتتفا فيك يردا ال اثح . ! كيدل هطسب ىلا نآلا||

 يراكنا عمج نود لوي حرفلا نال بيجملا اذه يريرقت ||
 دق هللا نا ةتيقطامف ٠ مالكلا ناسلب ىلق يف اع ريمتلاوأ|

 ا اننمب ةترق ناعاو ةسذان ةرم ليثارسا ةمعدس لدوتفا

 5 02 ء 0 ا
 2 مدوب نعو ل رزاعل صرم نع امداس كدرب>ا

 عودسا ةءارو لسرا فكاو 5 هثومو عدلا ةوحرد ىلا لالا

 | مري رفس ةديعب أربع تدب نكلاو هيقسل و ِقَأَ هنا ءاجر

 اينع تيب نم دينغ روبج هنفدب لانتحالل رض نفذ يلاتلا |
 المتمم امسول نأ ىح عيمجلا نم ايومحم ن اك عا ماشرواو

 | الالجا « لالا الا اذ« ل | سبك ُُي تعا 0 8 0

 زيرعلا دمقُملا عا

 | ماحدزاو لوط 0 2 ةرلاس ةزانحلا 1 دقو

 اوذقو ءابرغلا ةراملا نم نيريثك نا ىت> فضولا قئاف سانلا

 ريهشلا للجرلا وا ليئارسا يف مظملا ديسلا نع نواس

 |«! مالا بتاكتلا رزاعل » ضعبلا مهياجاف ربقلا ىلا لومحملا

 | هنا عم «1 هتدلاو ماركا ىلع ةتايح فقو باش » ضغبلاو

 دداعل وه 2 ممر : وسمح مهنا دوي ناكل 0 رزاعأ ناك ول أ

 «ا عر دل



٠ 

 ظ ظ وهو ا بقللا اذه هل ناك دقو ظ

 هاوس ديري الف تام دقو نالا اما ١ هب رختفي .يش ركل

 تنا ىرت هيف يذلا مويلا كلذ 0 يلا اب هللا ا ايا

 نه لب رعم بهذ نم مرك او مظعا ب كتقللا !ذه نا ضيا

 ميهربا ةيرذ نه مث نيذلا نيربكتتملا كئائلس دع لك ا

 !دوادو |

 * ةماو.هوبا الرق اهيف نفذ يِتلا ةراغملا يف ٠ هربق ّدعأ دقو ْ

 نامرلاو لخنلاو ورسلا راجشلا اهلظت قيم داو يف تناكو
 ريمالا ناكو ٠ نوتيزل! راجساب 0 لاع رودحا امقوفو |

 ةنال دادحلا ةمالع هيلعو نفدلا ةلفح يف انعم سويليموع

 ملف ةريخالا ةدملا يف يملق 3 دقو رزاءلل م ناك

 تلغشل كلذل تدر ول ينال سويليموع نع كيلا بتكا

 | اهدنعو بيرق نع مارت فوس كنك هاوس ءيش لك نع

 ٠ يبلق ةبحمل هتيلهاو كنتقثل هقاقحتسا ةبج نم مكحلا

 يدلاو اي كل يركش ءادبا نع توكسلا ينعسي ال انهو

 نيح ىلا ُهَتلَجَتَأ كنكل هب ينارتقا ضفرت مل كنا ىلع زيزعلا

 كاليفس ىرتسسم ىلع حادرلا ررجتلف 1 ملّسروا ف كروضح

 نا بيرق نع يلل أيبتي يكل افاي ىلا كب عرستق ةنوميملا
 يدابباع نم وه يذلا. سويليموع ريمالاب كف رعاو كقزاعا

 طقف اليخد سيلو !دلوم مقربا نبا ةناك ءانمالا انملا أ



 5 اوفقوت ام.اب ىلا باول ام دس يارا ظ

14 

 ب 2 عفر يداولا ةمق ىلا شعاب :يجح ام دعبو

 ُّ 0 0 متدعاسي سويليموع مرعمو نامّس ةعدرا ةلحو

 ايتمساقت رتلتقو ةمضو ةرطنوحا اًثرمو ميرم ة ةحلنم هور

 ا
 0 ف امتك راسو ٠ بيهرلا راظنملا تاخذ تزح ب لئامح

 سم م باص ىلا كم ا و بيحنلاو ار نسقتي مسداتلا7 تاضملا اذ :

 | لخاد ىلا هلاخداب نومتبي لاجرلا ايفو« بيك رسلقو ةفسآ
 لخاد ىلا قربلا ضيعو نء عرسساب 0 ميرع اذا ةراغملا

 ير يلع 5 مق ١ و ودق !راحر» ةلولوم حيصت يهو

 * خد 0 أع ا انك ىلا هع ةبوداوت ذيع ةعدوأ

ٍ 
[ 

 ا
ِْ 

 |عيلصا نا دوأ ينا ! رزاعا د اد كنع 2 ثم ينتيأ

 تدملا يعارذ نيب ماناو يحا ةوعخار دودلا عم انه

 داع ب تاج هماتجا و هج ات سجل ٠ سعو ب هو حام .٠ مساع نمل جتناحم م

 < ٍيخ 5 ! ىلايح ماوق ان تنا ايحتف يخا ردص ىلع 0

 - 1 0 طك تت ذا 1 يرظان نع كنودعسب
 بسس موس م م

 موعدت
 »ع 20 ١

 | امغب تقلا ىذلا دس! نع ابماقاو سول 2 لل

 أ نسحي ًافطلم ابيبلق ةرارم ًايطم جراخ ىلا اهداقو هيلع

 لاخلا يف اهتتضتحاف يللا راشا مث ٠ اهبطخ ملظع ه هتيارد

 )| تناك ان كل رابطصاو ادلحت دشسا تراكشف نرد

 تقلا نيح |. حو نم 8 ف ل قيمع نزح رائي لعتشت
 مصعب موج © 4 وص ام عع اا حلا سا ١ مسحب نو مي همم همس سعال

 اههست تسلل سل ل ل للا ل2 يللي يم صحو ةشضضئهئفل يي ل ا ا ا ا ١ طغت هما جتنا / دج ل زن 101371763 >< ١ 1 اللا © طخ 211671: ن317- كت ان 1ةاطالادللا+ 19 + تلح كاسقتتللا117* + كاز قل اناا > هن «كط
0-3-1 
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 | يذلا زامل توحملا ابمخا ىلع ةريخالا ةيعادولا 5 رظنلا

 امتداعسو ابتحار ناكرا هيلع ةينمملا ديطولا رخدلا ناك
 | عاطقنالا- يدعلا عبنلاو قيضلا موي هان عينملا نصاعاو

 يلهالا رورسلا ءام ميرم اهتخالو اهل ةنم قفدتي ناك ىذلا |
 ٌْ |! سدقملا

 أ نكي ة :رقلا تايتف تذحماو ليدنمب ةبجو يطغ مث
 امباف هيلع تفرذ يتلا رن 1 .لأست الو 0 2

 "رض :3 ++

 نم ٠ نينالاو دين لاو اكتلاب 2 راطمالا تن

 3 ةلفح نم عارفلا كدعدو : نيرضاح اوناك 0 عي

 دول نا لعاك ارجست ءايرقأ لاجر هس جرحد ||
 له ١ ىلع ن نزااو ربقلاو مغلا ةطغضب ةلقثم انبراقو ائءحرو ْ

 ف ةذخآ سمشلاو لام دق رابنلا ناك كاذ ذاو ٠ ديقنلا| |
 رظانلا نيءا لثمت ءارذدلا اهتعشاو نوليدع لابج ءارو بيلا ||

 تر ةدسا ع اليلق ىلتن يكلو ٠ بهذا ٠ ءام نم 5 0 ْ

 "ال 7215767 هولا 77773147

 يملا

5 

 ةمق ىلا امم تدعصو م 2 تدرغنا سمشلا ب

 لكيلا ىلاعا اهراوثاب ب ذت سما تيأد ثيح نم لمحا

 تدصأ م 0 ىلاوغ هدو نيدعملا |

 ةيئاسأا ةحيبذلا يف نييواللا قاوبا تاوصاب يحاونلا كلت
 هسشسعل اييننيسسيتيستلللاا ا

 25 ا 7 1 5

 ةخسأ امملع تعءقو ىح ءا وهلا لا حيبذملا 5 ةباحس تدعاصتو |

 ىذلا زاتملاو تاغسلا دونك 3 ةريخالا سمشلا ا
 يون 051090065017 32 اها طخ لاقل فلة ١ 77777 17:17501778:-2 16 ك0 1300150-00:
 ا



 ا

 |ةطف انرصبا مث* ةيزبلا يف ةدارشلا سيل لك 2 1
 نيرا ابئغتي اق ةسيدملا تاب 2 0

 ةرواجملا ىرقلا ناكسس ناك انيب مههرجو يف ينامورلا

 ١ الخاد مييلع لّدقي البق امنم جورخلا يف نوعرسي
 تناك ًاكارح يدي ال مات ,توككس يف ءاوهلا ناكو

 ةرخص ىلع اع ٠ ةحدافلا ةءيصملا 17 ف أنل ”كاراغم

 أ| راكستفالاو لمأتلا يف تذغأو يردص ىلع حرم ”تأكتأو
 ٍ اندارفنا رماةتلقا يذلا سويليم رءىوس ”لعا اننم نكتن انو
 || هداوج ربظ ىلع 00 اذم ةبرّقم ىلع راص ىت> انملطي ءاخ
 أ| رظنملا كلذ لام عتمتلا يف ةسفن الغاش انتسارح يف ًانقاو
 || يذلا تيبلا ىلا انحرف يم ةئبا ميرمو اثرم اما ٠ يئاسملا
 ا(|لدعدو *٠ ارونو م ل يدلازدل دعد ملظاو رفقا

 | ناعطست اهائنعو ىلا ترظنو راح 07 ميرم تعفد ليلق

 ا( نا 0 ونآلا نسحا ينا رعسأ » تلاقو عومدلا ةعشاب

 أ| يف نيرسثتنملا مالسلاو هرودحلا نم ارفاو ًاييصن لان يلق
 | نع من ين داسانإ 7 . عيدبلا ولا اذه هاضف
 رزاعا حور اذوهو ! يقرف يتلا ءامسلاك نماو ءافنو ءافص
 || ةيكابب تسلف !ىرا ام لك 0 م عينج لمشت
 عسل . دج ديعس معن *:نآلا دعس هنا يف براألو دع

 هه سستم  سل -

 اسس امل تستسلم سس ممسسسسسل 222 ميسا ل اس سس 222 مس صل يس اسال محل رميخصل. مع مخشسمل ير مح. يسع مصع ماسصشل تل ميال م 2 شح يس هع د دع ل
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 ا 3

 ليخ رفاوح عقو انناذآ قرط كاذ ذاو «!انيلا عجري نا | ا

 اروعام قافاف هراكففا دورش نم سويليهوع تلظتبا

 ىلع مديب ضف دقو هداوج ربظ ىلع ءاوتسالا نم نكمفو ْ

 اوسيا اندالم ىلع نيدئاس اوناك ناو نامورلا نال هقيس |

 ثود> نودب عوبسا يذمي ااقو بعشلا نم نيسبوبحمب ١

 نم بعشلا ةماع ضعبو ةبيتكا ركاسع نيب ةشوانم |

 ةعم نكن ا يذلا سويليموع فت اهدنعو ١٠د ويلا :

 ( نيلوالا ابروا ناككحس نم ) ياكلا همداخ ىوس د

 ءارو نم علط نا ثمل امو ٠ قيدص ةاقالم وا 0 ةمداصملا|

 نم سراف نوتيزلا لبجح حانج نم ةلباقملا ةبخلا يف رخص |

 ثلاثو ناث علط مث ٠ ليوط حمر هديبو ةيدابلا ييليعامسا

 نوطاع ساسللا نم دحاو عونو ةدحاو ةئيه يف مباكو

 ةماقلا ليوط سراف رثالا ىلع مهعبت مث ٠ ةيرك الرا

 01 1 نإ ىلا رتل ف رار رمال لال قيرلنما درسجأ|
 اهنا ىلع ةحضاو ةلالد لدت هبجو حءالم نا عم ةيبزعلاو ||

 ىلع وسمو ارك انشد اداوم بكار ل قيثارسسا 0

 ادا ل هلا قرع شو )| سرزطقك ءزبط ا
 ةينيتاللا بتكلا يف هبع تأرق يذلا ينثولا « ناسنا رخآلا ||
 مستو مداوج نانعب ذخا انآر الف ٠سويليمرع اهيناطعا يتلا |
 ا .بذأتلا و نططللا ةيك ايدسم رهاوط اب ةعصرملا مديب ري

 7-2 412 + ةب ؟ دا
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 لذبو ارا هاننع تحدق سولصره طال 30

 هتوص ىلعاب أ هيلع لمحو مداوح 1 2 زاممملا ]

 هدم 0 هناتسو 1

 ةتبرض قلتو ٠ ديدخاك باقب سويليموع هل زدبف

 ةناص> رادا ام دعب ميعزلا كلذ خرصف راصقلا هقيس رافشبا

 سويليموع ىلع ةركلا داعاو فطاخلا قربلا نم عرساب||

 سويليموع ةياجاف «!يلامورلا اهيا انيقتلا اندع» الئاقا|
 ديزم كب بحرا ياو ساباراب اي معن» هيف يف قربلا ًامضاو ||

 ««حرفلا
 يذلا قولا توص صوصللا معز نذا ق رط ايلف ظ

 بيع» راتدحاو ةفرجعب لاق نوتيزاا ليج هاجرا هل تدصا ||
 ثيغتسيو ةمتك دئاق نوكي نا كلثم يلامور ديما ىلعإ|

 ادي ًايدارثنا ًاكارع كيلع ضرعا ينارت نيح ىلع هديغب
 سويليموع ةباجاف <1ىلاجر ةدعاسم" شالا نإ 0

 كاربظن صا ةلذانم يلع ببع لب» ةقياضملا هيلع اًدذشم ||
 ٠ «ةيداملا يراوض نم هريغو بْنذْلا دراطا ايك هدراطا

 اوناك نيذلا ةمءبرالا هلاجر ىلا صوصللا ميعز راشا اهدنعو|١

 حايص اوحاصف رزاعل ربق دنع انم ةبرتم ىلع نيقاب نآلا ىلا||

 ىلاو سويليموع ىلع حابرلا ببم نم عرساب اواو حراوملا

 نكلو ٠ جرفتملا ةبقارم بقارا ةيقاب تنك تقولا اذه



 ما

 يسفن را ل سويليموعي قدحملا رطخلا اذه تارت ايا

 حلاق كانه ىلا تلصو فيك فرعا نا نودب هبناجب آلا

 نال انيدا يقزيزع اب ىّكنت  الئاق عوجرلا يف عارسالاب "يلع

 ظ الا حسني ينعؤ ر 5 يماحا نأ يلرطذي انه كدوجو

 ٍ « يلع داغوالا ةر .ءاربلا ءالذه رابظتسال

 | انا ايبا حاملا ما وح محقأد اذه لاق

 ظ

 ظ
 ظ
 ظ
1 

 - ىلا عارس اللا 6 ملع دب 0 ع ىلع ' "ةدامئم توجاف | )

 نافل ْن و 2 هللا نأ ىلع 2 ةدحنلل الط أمنع

 ةباغ يف ابك رت دق سوم وع نآك" نس طالب سرو نم ةقرف

 ا

 تءاج اهدنا قوب كتمع ويس ذا اهلمخو ٍِي مه حيرتستل نوكيز ا

 ك1 تمل ل م و ردع جوعا

 ظ
ْ 
1 
| 
: 

 ظ
 ١.
 را

ْ 
1 
ْ 
 ا
 ناسرف ةرمامأ (اهددع ناك و هتوعدل ةيملت امامح 3كتتتلا |

 ف
5 

 ا
1 

 ادابدال أ و ةمءامحو ساباراب اهرصبا 9 حالدسلاب ة

1 

1 
 ُظ

 اذما ٠ ةازيلا ماما يربلا مالا رارف ار ةاحشلا ن ْن وملطي

1 

 ا نأ قو ناك ارأ هو نا_ءراصتي ادا هيوقح ىلع : ٠ ا

 |نيب 3 تكلص و دف ةمنامورأأ ةدطنلا تناك كاذأ

 00 م ريمشلا صللأ 3-2 نع تاحنا ةعقوم نيتيرفلا|

 6 هرقلا هقاطنب ذخاو ساباراب كردا نا ثدل اف سويليموعأ|

 | سو ويليموع 00 رولا لأ دومع نملا - فقاطنب قوأف |

 يف 20 5 نكت لامع اكسل 3 ةئينح حار + 2

 ه-صوصللا ميعز وسأب هذ رعسم تتح
 ةلوه ناك يذلا اذ

 حم ب اح بص رب سس مج ١ بيسوع يي سس يمص ل يوم عاج تال اتحمل امم ع سل سما ا
 ورب دال يدهم موو 223 حصا وتوج عويد معجم جيم 1 ا ل



 سنا

 ايرا نيب ةراملا ىلع امسالو ليبسلا ءاثبيا لك ىلع ًامعرو

 مب تراسو اوقثوأف اضنا هلاجر ىلع صرف هنو ماس رار
 اينع تيب ىلا ميرمو انا تعجرو ملشروا ىلا ةعجار ةقرفلا

 سويليموعب نيعبوحصم
 يف كيلع صقا نا زيزعلا يدلاو اب يمزع نم ناك دقو

 ينثعب ام يل ضرعف تاومالا نم رزاعل ةمايق ةلاسرلا هذه

 رزاعا نا ينقدص نكلو ةيت ' الا ةلاسرلا ىلا" كلذ ءاجدإ 0

 3 نو#زيو اي انعاتتل دب ىلا 3 نورطاقتي هل

 نا ةلاسرلا هذه ةقاخ يف كل لوقا نا 1 و ةسيرفلا

 لاؤت ال يدلا هللا ين 2 وه تول ٠.٠ ةماقا يذلا

 ا ب ةمح نم 4 هيف اناثرم

 نبا ماقا يذلا اذه نوكي نا نكسمأ زيزعلا يبا اي هآ

 نم خسرف دعب ىلع رحبلا ىلع ىثم يذلا -- نيران ةلمرا

 -هتوق ةملكي رحملا جايه نكس ىذلا ل هذيمالت براوق

 يذلا - ةفغرالا ةسمخلا نم لجر فالآ ةسخ عبشا يذلا

 سس وربأ» ةئيا ماقا يذلا - سدوريه تيب ربدم نبا سس

 وا ةسبلب وا ةنملكي ىبعلاو سرا لل
 ىلع تائيملا نم فولاب ةفوفحم ةتايح دحن يذلا - ةرظنب

 نكما - يئاجعو تادآو تاومذ نم ةعيبطلا ةقراذلا هتاوق



 م1١

 ا نركم نأ كما ؟طقف اننداع اناسنا اذه نوكم نا

 اا وه سيلأ - يل لق -وه 17 ذاك الاد اذه لك دعب

 أ| لقتم اذوب. طمس نم دسالا - ءاينالا اسم 7 هللا نبا
 أ | بوقعي مار يذلا هوايش وه امأ - 7 ديتعلا ءدحمو ليئارسا
 | اره امآ *> لئازسا قكلملا تاطرص لع ضقيل اضعان
 أرانب دقتملا ءايعشا ملق ةنع بتكي يذلا ريدقلا هللا نبا
 : هذه ىحولا تايلك ةودنلا

 اة الا نركتو با يلف - ذلو ال ذوي ةنآل»
 أ| ايدبا انا اًريدق املا اًريثم ًاميجع ةمسا ىعديو هفّتك ىلع

 || يسرك ىلع ةيامم ال مالسللو هتسايد ومنل مالسلا سيئر

 !'نالا نم ربلاو قلاب اهدضعيو اهتشيل هتكلمت ىلعو دواد
 ظ « ”درالا ىلا

 ال0 دتلا نمل ءاإ نطناز ةاشألا لع زك شفاف
 أأاما ٠ د1 كنامال ةرثع رجح نوكي عوسي رقف عدت

 هللا نبا هنا ىلع ًاناهرب ينيفكت توملا نم رزاعا ةماقاف انا
 كتنيا

 ائيدا ةمحملا



 كلا

 ها 0 7 1 22:7 و . 0-0 و 7

 زيزعلا يلا

 || نم ينامش يذلا ميظعلا حرفلا نع ريمعتلا عيطتسا ال

 !| نم حاصلا اذه اهتملست دقف ةعركلا كتئلاسر ةوالت

 |١ دوضملا ىلع كمزع يل ققحت امنمو رصدم نم مداقلا لوسرلا
 يأت ةرغ يف ةليلق امايا يذقت أم دعبو رمقلا لبتسي نيح

 كيفاوت نالا كيلا اهبتك ١ يتلا ةلاسرلا هذبف ٠ ميلشروا ىلا

 ْ ةزغ يلا

 | يتلا ةميدملا دهاشملا روص ينهذ يف عجارا انيح يننا

 أ|تحرب ام ذنم اتدهاش ينلا ةبيجعلا ثداوحلاو !مترضح
 || ىلع فسأتأ ال نيتس تالثالتم عاشر[ كا

 || ىلا يقايتشا ةدش مغر ىلع ةايرطلا ةدملا هذه كنع يلايغ
 || ملشروا يف يدوجو نال ٠ بومحملا كبجو ةبؤرب عتمتلا



 0 ااا لا

 ظ مهربا امملع ىلدسحي 0 0 ةيسدحا ديدملا نمرلا اذه |

 راس ةدملا هذه نوطغ ينف ٠ هللا ءايبنا عيمجو بالا رئاسو
 اهجراخو ميلشروا لخاد ةيملا ةّرقب اًديِّرم ضدالا يف ا ا
 ناسا ممنصي مل تاوق ًاسناصو تايآ الماع نيع لك لا
 36 0 كرامملا يالا انو ا نا يل عضو دقو٠ طق

 هيمدق دنع تسلج املاطلف برلا حيسمو يلا نبا د

 هيِتْفُش ةمكح ينةلمج دقو ةبوامدلا هميلاعت ىلا ترغصا مم

 تمحمحا ىلع ن الا ىلا كملطا ل ىنكل ين ٠ ةلاصو ةميك_ح نسدتلا

 ينعا هتايآ رئاس ىلع ةتيححو هتردق امتريم هب 42 ملظعا صاوخ'

 ليصفتلاب كملع ابصقا اذناهو توملا نم 0 ةعماقا ن0

 اوستن اكل نا اًثرمو ميرم تدجو ام دعف

 00 امك عوسي ىلا الوسر اتذناو رزاعل امهمخا ءافش

 ءاجرب نيةءصتقعم ةليلثب تسيل 7 هرهت امسفنل اتدخا اًداس كلا

 نتلئاقو ةديدخا ةدالولا

 قش اك اناخا ينشب ةسملكسف زيزعلا انديس ءاج نا »

 | معن :» ةلئاق اًنرم اههادجا كلذ ىلع تدازو « هريغ نك

 محن هلك سلب ءالفعلا ميحمم ميف ةرعد ل نورثكلف ا

 غرفُي لوسرلا تيل هآ 1 خاك ةبحي يذلا دزاعل يني ىرحالاب
 "0ع! هيلا عارسس الا 2 ةديجا

 0 لمق رزاعل تامولو» مدرم يمع ةئبا تلاقف ظ

 بع سسعسدو .٠

| 
 أ

 إ
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 « نييان ةلمرا نباب لسعءف اك ةايخلا ىلا ةدبعن نأ رداق وق

 معل» ٠ اممخا توم ضارتفا الع س دو ارم !ةراجاف

 دعي ىلا تاةنأل تقول تقي الأ طرد 0
 0 تّدرف ٠ «اليحّتسم كلذ حصد ليوط نامزب هتوم
 - ال» قيدولا ناءالا روثيب ناقربت اهانيعو مدرم اهتخا

 : )») عومسإ ىلع لمدة سم

 نكلو ٠ سايلاو لذا نيد تاعاسلا تضقنا اذكهو

 اهيخا هحو ىلع عضو كك نمل ليرد ناك خاومسإ ىلا الرق

 ةلمأا هذه ددرتو يكبت انبثم م عمس تتكو تنال

 ")ا اذ ركاب عوسيو تاهار اعل :))

 ايفو ٠ عوسي نع ربخ دري حلو نؤدلا موي يلاث ىذقنا مث

 ىلع ينلا دجو هنا دافاو كوسرلا عجر كلاثلا مويلا حابص

 الزان مآرو دّممد انحوي ناك ثيح ىدقالا ندرالا ءىطاش

 | ملي ارإع تيد يحاوض يف ريسقح تيب يف مذيمالت عم
 ”نيريثكل تاوتنلارسفيو هللاترك شط 2200007

 | يتلا نيتخالا ةلاسر ةملسو لوسرلا ةنم اندف هعابتا نم
 أثرم كا )عٌٍ نضدرم همن يذلا اذوه ديس اي» هادم

 ترصنا لهو اهأرق ام دءد كل لاق اذامو » ةلئاق لوسرلا

 2 *جو 2 اًريغت

 لاهذنالاو شهدلا تامالع نم ب هبجو يف رأم م
 منا ا ا يم م بيتس

 1 ش

1 

 ٠
 ْ ش
1 

1 
ْ 

 ظ



 ا
 سمسا

 نا ! ينبا اي اذه ملعا انا ٠ ووده لكب يل لاق نكن
 نا يب ىل دعا 1 هللا ادم لت توملل را ضرملا اذه

 )» 00 نم تمئا قحاب يلا اوئماويو سائلا ىري ناب دجمتا

. / 0 
 لاؤسلا فدانا لد باوملا 0 اثرم فتكت ملف

 ريغ كلا لاق اذامو 2٠ تايترالاو تائتكالا تاراما ١ كر

 لوسرا| ىلع نكي ذاو ٠ قديساي ٠ ٠ يس ال» اهباج كلذ |
 حاردا تعجر نا ريخلا ةتءلس ام دعب تل غالملا ىوسا

 ةقيدص ناك 5 فرعي مل !هاوا» ميرم تلاقف ٠ «رثالا ىلع

 ناك لب توملل سيل ةضرم نا لتي مل الاو هضرم نم ًاملأتم

 »6 00 © ىحملا هللا عرس رولا ىلع

 ءاردزالاو ءزهلا ناسلب امءم فقاو هاك ضرتعاف

 اءايشالا لك فرعي نا ةاتفلا امتنا :ك!دمس ىلع بحي ناك »

 اذلر] لك نالدت ترع ال هناي ةحمرصتو نزال رطخ كش
 أ ىرتعا اهدنعو ٠ «7 نفدُيو رزاعل تمي ملفأ ٠ هللا نم سي | ١١
 ىلا تالا ميرم نا ىلع ٠ بايترالا نم * يدب اثرم 0

 عومسل أَ اح » الوعد بنا د اغلا امهميخا قيدص نع ةأه احملا

 هنا يربو همالك 0 تاع حضوي هسفن نع ماكتيو

 « ةيكحجت ماكتي افا

 مدعي نا ىغشي ناكو اندست دق هنا» اثرم تباجاف

 م ناو لايعالا قوت ىلا 00 انثيصم ُْ انترزءت لحال



 قسوم ا

 رص. فال دعج طك ذاق 1. تراك فاس ذات لا وطالت دقق راء قطط ف طم او ضاع تسلط نتاع تاج تعنت مق "هع 190 د اكققا 300195: نقع ن1 2 يا

0 

 كس از الاب برم اسهل تلاقف « «اناخا نشيل .تأيأ
 قثو دزاعا نيد قال .ءظلا | ىئيسل الو هانتخا اي كعور

 ةملكدولو ناك يقل نأ عاطتسال ا اقيم 0 ةناب يريظن'

ْ 
 انفو نا ةحاح هل نكت وملو 0

 0 سويسول ىش تنيك نيركذت الوأ ةمقدتمل يحلا

 الذا» ةهرا رع أنرم تقال "0 2 رقس ةنع ادمعد ناك 9-1
0 

١ 
 اناا ذقني مل اذامل ىل ىلوق ”اذاملا («

 كلذ نا ىأر هنال » ةعدلاو ةقرأا ناسلب ترم اهتياجاف

 لحال نؤكسس انمخا صرع نا لو 2 0 لضف ْدْقا

8 
58 

| 
1 

| 

 م . ك2 اله لعد 0 5 ةعيرا وم ىل ىلع نآلا

 يف 0 اهنق كسك ف . ١ دين ةاننلا نزع ما

 0 ةناو رزاما بجي ال هنا ينلا نع ينيملكتت الف !ربقلا

 | ينيعد ميرماب أ قعد ٠ توملا ب 7 نم هةصلخم نا عطتسي

 امملع تنفطعف ٠ « يتباك را قوذاو نرسل را

 فض أ نددت 2 ترحلا خيبوتلا ناساب ال تلاقو مدرم

 | فيكف * ةبرحم لقال اءير.» عوسيب كناعا فعدد اثرم
 ف 0 7 1 ”

 ظد

| 

 ظ
 0 دقف ٠ ! ةتوم ريت ؤ

 ١
ْ 

ٌْ 

 تيسيسسلا ةايسيسس.دن ا 0| ده د سيسمل
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 ”٠ اننزح يف كرتشي ملو ةمحيال هنا نيدظن رزاعا ىلا تأيل هل

 هتمحمب كتقُت مدعي هيلا تاو هيف نظلا راطخا دتل اح

 ةدش ىلع لدت ابتئيهو اثرم اهتباجاف ٠ «انب هماّيهاو انل

 ال ةنككل ينغ ربكستم دئاق نبا ءافش عيطتسي هنا » اهلاعفنا

 « انريظن ءابدالاو ءارقفلا تالسوتب يلامس

 يتقيقش اي هآأ» ابفتك ىبع اهدي ةعضاو ميرم !هتباجاف

 اذه كرمذتل ايفاك ارذع كا نزح لعجيو هللا كحماسيل

 لعف امهم هب نا اءالا نع "كفا الف انا اما * كنايا فءضو ظ

 "يب

 نم لبقا دق لجرب اذا انكم نائثحامشت اتناك اه امفو

 ل رح ود_.ءب ضكبرلا 2 نم سافزالا عطقتم لرعي

 اههمخا نع ايهوزعيل اوءاج نيذلا تورلا عيجو اهمدانب وهو

 الئاق

 لخد اهنيع ةقيقدلا يفو «! ءاد ! ىيرمصانلا ! يبلا»

 دف !بيرق هللا حيسم عوسي نا » لاقو ينوءملا كلأ

 ارناك نيذلا عيج ضبنف ٠ « مذيمالتب ًابوحصم ةيرثلا لخد
 لكلا تقسف ارم اما ٠ هئاقال اوجرخو كانه نيسلاج

 نا تأطبا امو ىلاجثلا حرفلا ةوق ىلع ةلومحم تجرخو

 | هل ملف مد رم اي عوسي ناك كح ىلا تءاح

 كلذ تاننح اهنكل همودق ربي ارورسو احرف اثرم نم
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 اهرعشو ةيكاب هئاتل ىلا عرست نا نع ًاضوعو اهلق يف
0 : 0 9 

 | ينلا لوزنل تسلا ةئممتب مم ترمأق أاثرم تا 5 ىحرد»

 م دعدو لكالا مزاول دادعا يي اخا نع ترانو برسحملا

 نالم اببلقو تيبلا يف يبناح تسلج كلذ نم تغرف
 يل تلاق مث ٠ ةداعسلاو رشبلا راوناب عطاس ا.هايحمو ًاحرف

 ثملعا ىنأي هنا تملع» نيترم وا ةرغ كلذ تر

 . « ملاو نزلا ةعاس يف انلمه. الو انكرتي ال هذا انيدا اي
 قونخ داز كلذو نيمداقلا ىطذُ تاوصا اني تلمعتا مث

 اريثك لمجا اهينارا جابتبأ رونب ابحت داو
 تاقوالا ماش ف انه

 الع تيب لخاد وهو عوسي نم اثرم تبرتقا الو
 ةةكحمو ٠ راسغلا 8 لوقو هديمالت نم ةعدرا 0 0

 ٠ هيمدق دنع تطقسو هيلا تضكر ٠ زافسالا قاشم

 "») ! يخا تت ايه تكول يديس ار ها ةيك اب تلاقو

 نالا تثجت دقو مات زامل نا اثرم ايزل اش كافر
0 

 6 ةظقوال

 ىلا ةجاح نم نكت مل طقف امان خا ناك ول ديس اي »

 « مايا ةعيرا دنت تان؟هنكلل هند

 م - و

 ال حلاصلاف امون بسحب يلا مح نم توم نا»
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 «1 ةيناث موقي فوسو معان وه لب تمي مل رزاءاو ! توي
 «ريخالا ندا ةماعلا مرتب هنا ديس اي ملعا انا » ظ

 ةمايقلا وه انا» ءامسلا 6 رت ًاعفار عومسل 5 11 1

 0100 ا تا نب م لك -.ةافتاو

 «7 اذهب نينمارتأ ! دبالا ىلا توي ناف يل نمآو ًايح ناك
 ا يتآلا هللا نبا حيسملا تنا كنا ديس اي نموأ معنا»
 هانا كيطعي هللا نم ةملطت اسم لك نا ملعاو ٠ ماعلا ىلا ظ

 ظ .«!اناخا انيلا درت نا عيطتست نآلا ىتح كناو
 تاكو ناعالا ميدغ ف رجعتم 1 خرتعا كاذ ذاو ظ

 أ داسفلا ةسلرف نرالا حبصا زا تا لانكا أسرق نقار
ْ 

 | نييان ةلمرا نباو دئاقلا ةئبا مما نم نكس امش. 2

 ظ ) و ةقيدح ثم بتاكلا رزاءا

 لب هيلع ةداجا الو همالكس لفحت 0 عومسي نا ىلع

 اهلا داع دق يل كنايا نال تحرف» لإقو اثرم و تفتلا

 و نتلفو ف تككش ناءالا ةليلقلا و دا كنذال كبلق

 ثتوع نا ةرورضلا نم ناك لقق (عكرعد يبأ كَ ردقا ال

 | مويلا اذه يفف * هتماقا ةطساوب هللا ةوق رب اذأ يك كوخا

 اةاننخ وف ندم تينا قلاب يلا ماعلا ملعيو يب ىلا دحممر

 0 موراو ائه يلا ٍككتخال يلرقو يهذاف ةايلا 0

 ايي

 م مص جس مصل وعمل ما



 اك راكتفا 8 وسل ف رع 0“ ةيجعمم ن رم تحيتباف

 3 ١ نع ةلوح نيعمتجملا بطاخيو سشودّلاو رامغلا نم هياجر

2 

 ثاخدو امتخا ىلا تعرسا مث ٠:اهناما 13 ىلع اجي 00

 يلاعتف ميرم اي كوعدي وهو !برلا كذا دق» ةخراص

 ىل لاقأ ةنال"قوسلا برقي ءايعشأ نيع دنع اسلاج ةنراتنا)
 «1ةعم الخاد رزاعل نوكسي نا نودب ائتيب لخدي ال

 طه ةديدس ةدعر ينتدخا قٌقح اذه أ "ا امو

 ةيناث أ تناك أ لوقلا ى ءار دقف لاهذنالاو فوذلا

 ينارع دقو يديب يبجو تيطغف! عوسب عم ًايح تيبلا ىلا
 فصولا ةقئافلا ةيٌدّْخاو بجعلاو حفلا لك

 عيطتست دياب ي هو ةءرسم تحر>و ميرم تخضونف

 جي هه( تب ومنا + تخنق جا 7777712741 7 177 نت ق 17 70026 3-7 2000-0-6 1 1 : ١

 غ0 ماا ااااخذذأذأذذأ|]|]|]|]|]|1|1| 1 1 1 0 0 0 0 10 0 10 0 0102 1

 ا تنقل كفو 11 حرفلا نم اهرماخ ام هلق نم ل

 ا نه اروهذاج نيذلا دوبملا امئاقدصا نم نيداثك

 ْ 0 - ىلا ءاج عوسي نا نوملعي اونوك و اهوزعمل

 « 1 كانه ىكتا ربقلا ىلا بهذت اما »

 ظ رزاعأا قيدص عومي ىرتل بهذت اما» اثرم م,تباجاف

 ظ ّْ (( أه رعدب ةنال
 1 لعل مس ومسس) ناك تءمح نيعلا ثنائى نسي تراسف

 1 مد

 ا

ِ 
 2 مح صح عع حصص محلا
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 تطتس اهنكل هدي اهيلا دم ميرم رظن انيحو »قوما ةمايق||
 نزمي ابتخا مالك ةرركتم هل تلاقو !ةيكاب هيلجر دنع||

 اهسار تنح مث * «يمخا تمي مل ديس اي انبه تنك ول» قيبع ||
 (مئاكتبل كر ىتح اًديدش ءاكتب تكتبو لسفلا ةفاح ىلا |
 5 ليظهر كد راسو 4 انو الاجر دوبيلا نم نيرضاحلا عيمج ْ

 بايحلا عومسإ ذيملت ادحوي رع ادكهو٠ عومدلا فرذا|

 هبرقي فقاولا

 0 تسلا نزح امزح ةدش وس رعبا اني |
 تامالع سدقملا هبجو ىلع ت.سرو برطضاو حورلاب دّهنت |
 ثيح ربقلا ىلا بهذن انب اوله » مهل لاقف هسفن نزح||

 «7 هومتعضو نيا ! عجطضم رزاعل ْ

 « رظناو زيزعلا يديس اي لاعت » ميرم تباجاف ]|
 فطلب هدوتت هبوث فرطب ةكسام يهو اذه تلاق ْ

 كلذ ءانثا يفو ٠ نوتيزاا يداو يف ةربقملا ىلا فهلتو

 1 جامتبالاو داهتجالا ديرع مثبت تلق اثره تناك ||

 ريثكب امايزو رابغلا انع و اةكف رزاعا ةفرغ

 ىلع مالقالا ىوقت ال .حرف نع فشي اهبجوو ٠ راهزالا نما[

 اذه نأ » انتا“ ٠ 0 راكفالا عيطتست ذل هفصو ْ

 ٍ«: عرسيلأ ائر اثرم يزيزع اي دادعتسالا ||

 ينخا اميه 1 كلذ ل ينأا ة ةفرغ ناف داو دلك »
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 ٠ 61 ابئييزتب متها ينئيرتو رزامل ةفرغ هذه ٠ ميرم

 لك نم نينءرتأ» ملظع فوخو كش نيب اناو اهتلأسف

 « 7 ربقلا ن نم عجدي هنا ٍكرلق

 عاطتسم ريغ ءيش النا ملعا نا 10

 فوسلف ٠القلتتم يلاعا دعي مو بيد يف دعب تسل ! عوسيل
 هذه يفو ةدئاملا ىلا انعم سل مويلا اذه يلو يخا ميم

 انيزا يتلا ةداسولا هذه ىلع موتلا ةعاس ٌةسار دنسي يللا
 نيفيض 1 تدب وك ملف مدع ةبومحملا راهزالاب نالا

 عجارلاو هللا حي م- :مويلا اثدنع نانوكي نيذللا نيذه ريظن

 «1تاردالا نيباج

 بهاذ عوسي نا انل ليقو أيلاع ًاجيجض انعمس ذندنعو
 ةعبتنل امعم باهذلاب ىلع تحلاو اثرم يب تكسماف ربقلا ىلا

 تامالع تناكو اينع تيب ناكس عيمج هءارو جرخ دقو
 ةودملا ناكو دحاو لك هحو ىلع حولت راظتنالاو بجعل

 ريغ ىيلاراو عيمجلا بولاق ىلع ةيلوتسم ةئيكسسلاو الماش

 ! دئثيح عوسي ايف ربظ يتلا ةئيهلا كل فصا نا ةرداق

 لغش ةدحاو ةعطق ةحوسصنم ءاقرز ةلح اسال ناك دف

 رهاظم 00 رفصا ةبحو ناكبو 3 4 ةيدهو نيتخالا

 يملالا لالإاو راقولاو ةبيحلاب حفاط ةنكتل نزملاو ةباكتلا

 اتاك تناك ءودهلاب امترسا ةطسدنملا ةيلاعلا ةتببج نا ىت>
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 نزح نع نارفست ناتسدقملا هانيع تناكو ! يكلم شرع

 ريسز وهو قيمعلا هلق مغ نع مسبب ةثو اهملع دئاس 2

 فقوو ةربفملا لخد ىتح ددعلا ريثكلا عمجلا ةمدقم يف

 هرلظذ نعي اتكاس ةهرب لظو ٠ بومحملا هقيدص سمر ماما
 3 نوتماص عيمملاو ربقلا باب يلع جرحدملا رجحلا يف

 |هيمدق ليع رمحلاو ميرم ةبلا تمدقتاّث ٠ ةءلكي نوقطني

 أم تنونلقاو لاكستالاو ءاجرلا نيعب هبجو 0

 1 أملا رظنف اتثخا تناجي ب كا ىلع اند ضيا

 ونحلاو ةذأ ل رلا تعبأ

 نم ةريزغ يح كرد اف نجت ريقلا 0 علطت مث ظ

 تناك 0-21 2 انا: ةطقشفا ضرالا ىلا 0 هيليع

 افيك اورظنا » نيدجعتم مهيب ايف دوبيلا لاف نيتخالا

 يع حف يذلا اذه ردتر أ» نورخآ لاقو «! هجين ناك

 0 حاودسل كدينتف 204 توك ايل ضيا اذه لع نا ىمعالا

 اعضُو دقو ًامداس كل تلف | اك ناكو ربقلا نم اند اع

 | توضن م هضاج نارا كا 0 ساف ٠ الل يدوب هيلع

 5 1 0 تلاقف٠ ا اوعفرا » ذوحتسملا تركسلا
 ماد هيلا ارظان عوسي اهباجاف ٠ «مايا ةعبرا هل نال نتنا دق

 ةئنيرت كيخا ةماقا عيطتسا يلب تعمأ اذا كنا كل لقا
 ٍإ



 ل ا

 ظ « هللا دحح يرت ينمآف * ةيناث احا[
 تّدعضاو ريفلا ب نع ةيوعضيو جدلا لاجحرلا عفرف 1

 انقاشتتسا ىلع 9 وقد اة 7 حئاور هتالظ نم ٠

 ةدع نيديعب ميرمو عوسي ىوس قبي ملو ءارولا ىلا اوءجرف
 ةرافملا لخاد ىلا ارظان عوسي فقوف بالا نع تاوطخ
 كلت ءارو 1 كاردا عيطتسا ثدحب انثونع تراص داو

 ىطغم ًادقاب ةمجوو ًافوفلم رزاعل دسج انرصياف انملطت ةملظلا
 عافر 5 ٠ ريقلا ةبوطر ءارح نم ةنول 9 هيك ليدنملاب

 [اعومو نيتءولمملا هينيعي صخشو ءامسلا ا هيدي عوسب
 -؟زاتوو هش كشر 0202 أر اع قطنو

 تينلع انإو ىل يي ل زال 47 سا تنآلا 58 0

 فقاولا عمجلا اذه لجال نككلو 00 ل يف كذا

 رلاع توصب خرصو هدي 1 ربقلا و تفنلا 5

 0 .راخ ىله رزاعل»

 عافرا نا را دوايو ورع ف يمذ دمجف

 ْ درا س تع لك شت ادار م - ترأرف ةعلطت نيح يرظن

 ةالحرو هاديو انو ه,جوب رادو ةراغملا لخاد امقازو صبا
 رات
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 أ هرصبا ام دنعف ليدنب فوفلم .ةبجوو ةطقاب تاطوبرم
 ٠ نيروعذم ءارولا ىلا اوعجرو ريحتو ةدعر مهتذخا نوذقاولا

 احو لع مامالا ىلا تعفدناو همساب تقطنف اثرم اما

 ١ واح 2 بايلا نع رجلا اوعفر نيذلل عوسي لاقف ابيلع ًايشغم

 «! هذي هوعدو

 تذخا الو. ةنم وندلا ىلع ارث نم لوا ميرم تناكو

 نك ةكيسازب نورخالا عجشت هسبجو نع ليدنملا عفر يف

 نم در نا ثبل اهو ٠ هيلحرو هيدي لح ىلع اومدقاو

 هاتفش ترمحاف ليمملا هبجو نول داعو اهب نفد يتلا هبايث
 عوسي رصبا املاءو ٠ يعيبطلا ةايحلا رونب هائيع تقرشاو

 رعُس ةناك ) هركشل ارابطظا هيمدق دنع طوقسلا ىلع دم

 | هردص ىلا ُمدض ناب عوسي ةنود لا ( هل ثدح ام لكب

 | لهنت حرذلا عومدو هيعارذ نيب اهسفن يرم تقلاف ٠ ُلّذقو
 7 02 [ملع انعم اثره لموعسب رداع ريخأ 13 اشلتف نم
 هدف الا تداغو هلا تخاف «هترصب اهاعدو ابنضتحاو
 ةداعسلا نه هيلع م ام تكرداف نادجولا

 حرذلا لماوع نع كل ربعي نا نم رصقا يملق نا ًاّمحو
 راس مث ٠ بواقلا امب تحفط يتلا ركشلاو ةمحملا تاياو

 نيب عوسي بناجي تيبلا وُ توملا نم اديدج دولوملا رزاعل
 يشل ارظنو هلل حيبستلا دئاشن ناحلاو يلابتلا تاوصا



 لذ

 أ يف عوسيل دوجسلا ىلا نيريثكلا قباستو عمملا ماحدزا ظ
 ا| عرسي ةلخد يذلا تبلا ىلا لوصولا نع انرخأت قدرطلا

 أ | كلت دسوتو ةدئاملا ىلا ًاسلاج اثرم ةتدهاشف ٠ همناجي رزاعاو

 || ااا اهثعب ثلا راهزالاب ةشورفملا ةداسولا مونلا تقو ةليللا

 ّْ هل اهتنيت ىلع متحول[

 || لك ليضفتلاب كل تحرشتام دعب زيرلا كا 000 ظ
 || ناكس لك ىلع تضق يتلا ةميظعلا ةزجعملا هذهب قلعتن ام

 هللا 2 احنا دي الو مق بجعلاب ميلْسروا ظ

 أ | بتك يذلا هللا حيسم وه عوسي ناب فارثعالا ىلع بعشلاو

 ” دعب كشت لبف ءاسنالاو ىسوم نع

 ا|هللا كعدوتساف ةزغىلا ةلاسرلا هذ 41000 0

 كتقناعم ءاجر ىلع

 ةعرطملا كتتئبا
 انيدا

 اي ل ممل هس
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 نو رشعلاو ةنماثلا ةلاتمرلا
 0 ا

 زيرعلا يلا

 لوسر ةبحص حامصلا اذه يف يوبالا كسرطب تفْزشت |

 تنكف ةبيحخلاو نزألا نم هيلع ذيزم ال ا ةتولتو ىلاولا ||

 تعمس نيحو 2 كارا سرطلا نع اضوع يلا ةعقودم||

 ارارلا دنع لعربو تالا لصو ًاسراف تأ لوثي كلأ ||
 «! لبقأ زيزعلا يلا » ةخراص رادلا ىلا تازنو تعرسا ]

 نع اة شارعت ان حرفلا اذه لعف 3 8 ل

 تأرق دقلو !يفامورلا لوسرلا ةلباتع كتضح ىلا عافدنالا ||
 لبق نم ينتملع كنكل ٠ لمالا ةبيخو عومدب كتاسد ئ
 برأ اهم نكي مل اذا ةناو ربصلاب ءىد لك ليتحا نا

 5 اكو قل انئابا هلا نعي حب نركب ام دير نا ىل ىعشي ||
 نا وجراو ةقاتغملاو ةصملا كتنبا لع بسانملا تقولا||



 معو
 وم

 نانفلطم أل ةرغ يفاعار نعل تا 0
 زيزملا يلا.ايزبفاةكه ىتلاغيز عوضرم اللا ١ كلل(

 نا ناسي يذلا عوسي نع ةقباسلا يبئاسر عوضومك

 الثاق ايس هنا هاوعدب لافتحالا يف ذخآ كنا كنم عمسا

 يلق لمت يتلا تايلكلا هذه ةقباسلا ك_لاسر يف يل

 يهرو اعاّمسال

 اذه اهارجا ىلا تايالا ةدارش مواقا تنك ناف»

 نم بتاكلا رزامل :ةماقا انس الو“ تععلا ىلا د
 ادمن نا ردقت: نم ةنالة ارا ركل كا طل
 يي تاصتا دقو ٠ ! ٌهدحو هللا ريغ تملا ىلا سفنلاو حورلا
 ريغ نم ا,نص يلا تازجدعملا نم اهريغو رزاعل ةماقا ةريش

 هتنتك ام لكل ًاقادصم ابليصافت تءاجو كلئاسر قيرط
 ىذلا :يناقدضا دحا ةزغ:يف نآلا دجوي اذه قوق لب ىلا

 قراتخا هردنكسالا ىلإ هش نم هتعامج عم هعوجر ف

 03 5 ١
 انا اذوصهو !هللا نم لّسرم ريدق ىن ةقيقللاب عوسي نا

 العسل ينيدك ءكةهاعا اح 0 ينبا 5 5 ناعالل ”لئام

 لايئادل وا ءايعدال ةمدقا تنك يذلا ماركالاب هلباقا نال

 ينكح ال نالا ىلا نككو ٠ ةايملا ديق يف نالا اناك ول

 | اسيئد نوكتي نا يثبتي حيسملا نال ميسملا هنا قدصا نا
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 ممالل عئارش يطعي دواد يسرك ىلع سلجيو أككمو

 راقوب ةبكر لك هل وثتو حبات هيلع سار لك ةمادق دجسيل

 ! عوضا ديزع ضرالا كولم نامذق 0 هيمدق دتعو

 نك ال هللا ين ناك ناو ريق را نباف»

 8 دكقحت فرك يرظناو < امعسأ يعلاط ٍإ 2 نركي

 !ضرالا ىلع هئاطلسو مدحو ا ةوق نع ةودلا ءابسب

 يذلا ينلا ىلع ةيوبنلا لاوقالا هذه قطنت نا ليحتسملا نفف

 ةنلاو عم هللا دد نا يف سر نم ارك نيدوت

 بوقعي هوايش ُهناب ملستلا عيطتسا ال ينئكتل تاوق لمعي
 الو انا نوكا ال يسم هنأب تملس نا يفال ٠ اذوبي دساو

 الا الو كلا الر نيلئارمالا يطاوم ءامجو عيمج

 ار اد ةرصسم نويعءد ءايمنالا كر َُك م ماسروا ف

 ريمازملاو ءايبنالاو ىسوم يف بتك امم ءيشن ال ةنال قبطم
 هله مهف نجتط نك نكن ول ع عودي ىلا ريشي

 « تابرتكملا

 دصقب ةتساتقا دقو كاسر نم" مسق زيرعلا يلا اب اذهف

 تثناق ٠ نيمو صضاركفا تودد ٠ نيهيلا قحاب هلع درلا

 0 يي ع 3

 ع 0 هلأ ه8" و م ٠ ٠ 3 . م

 4ءم هلإ عوذ نوكت نا نودي هديك تازدعم 0

 ء 0 , 9 0 0 6 .٠ ٠

 هديويو هتوق هريعيو عوسي دضعي هللا ناك نا نالاف



 ال

 مقيو فصاوعلا ئدبه.و ىلاعت هللا شي اك قشي ىت> هتانصب

 سائلا نيب نم هراتخا ةنال كلذف ءايحا مثرومق نم لوما

 هتوقب هدياو هراتخا دق هللا ناك اذا م« ةتوق ةسيلب يكحا
 ةسماركا ىنتباو ةحاةنال هن رس

 تاوقلا هذه نم ًاملستمو هللا راتخم عوسي نركتي يكلو
 ًاينغو امثدو ًاسيدقو طاف نوكم هنا دد ال ةم.ظعلا

 نا دب ال ةملكيو ٠ هللا ع اهب يتلا ةسدقملا لئاضفلاب |

 نالاو٠ ةعئصب ام لك ًابوصمو هتافص ًانسدتسم هللا نوكي
 تنا ةوقب تارجعملل امناصو هللا نم اراتخع عوسي نوك

 هللا نم هيلع ةغسم نوكت نا دب ال انأب تدلس كسقن
 هوايشو هللا نبا اسم وه هنا ىلع ةحضاو ةلالد لدد

 كلذ: ]عادت ءايسنالاو ىسوم ةئع سسك يذلا لدن

 عمجم يف سوماع يمحو انا ةتعمس دقف هسفنل اذهب هاوعد

 ىلاي ام ءايعّسا نم ارقي نيمويب رزاءل هتماقا دعد امنع تيب

 : ةرصانلا يف البق كلذ لعف اك هسفن ىلع ةقيطدو

 ينلسرا نيكاسملا رشبأأل يحسم ةنال يلع برلا حور »

 نالطالاب نيروسأ.لل يدانال بواقلا ٍيركسم نسال
 ةنسز رركراو هةركلا ف لكي ا طراد رصبلاب يمعللو

 2 « ةلودقملا برلا

 [ءمعَس لك ماسي يلا ةودثلا هذه هتءارق نم غرف الو

 لا"



 اية اسر اساسا اكسال

 د ال ول خا رطل قئاتق نع اما يدا تا قاسم نم اعاب يدربلا |
 نوسودي اوناك ىح سانئلاب اعف 6 ناكو سلجو

 هيلا نايتالا ىلع سانلا تئعب هتانآ ة ةرمس نال اضعب مهضعب

 لك نم لب طقف ملشروا ارم ا مورظن:دو ضل

 كا ربظب 0 ال ندرالا ربع نمو ندملا رشعلاو هيدوبيلا

 و دفعت نويعلا هيلا 5 ٍكئامحو ملاعلا للك ف تلا

 لاقف هب ملكتي امل ءاغصا عماسملا

 نوملطت ٠ مكعماسم 2 1 تمت مويلا اذه يف»

 0 37 د 2 نا لاا لاورو ةسكلا اجا

 متءمس دقلف ” لأي انيح اسم نع يلا لوقي اذاىف ”ال ما

 ْ ربظت ع 0 د يذلا لامعالا هذه تناك ناف 0 2 ٠

| 
 ©« انا ٠ ا ْي اذ

 اا ةسغر تَدَتش 0 3 دئعو (7 علا نبا

 اذا ةباجالا كّشو ىلع عوسي ايفو ٠ باومللا ىلع فوقولا
 توصد خرص 0 حور هيفو نم اسرق 5 ناك لحرب |

 كلو ىل ام ! يفأشو ينءد» دعترمو فئاخ وهو لاقو مظع

 نم كفرعا انا 7 ينكتلبتل انه ىلا تيتأ ! يرصانلا عوسي اي
 (( 1! هللا سودق * تينا

 هل لاقو لجرثا يف يذلا سجنلا حورلا عوسي رهتناف
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 سبا ناسنالا نبا نا ! ناطيش اي سرخا » ةدايسلا توصب
 !١« لجرلا نم جرخاو سرخاف كتداهش ىلا ةجاح يف

 || يضغو سأيب ًافيخم ًاخارص لجرلا خرص اهدنعو
 ظ يرملاب لب ةتاذ لا مث هيقدُش نم دبزلا ضاف ىتح ىغداو

 أ ريصق جايه دعبو ضرالا ىلا هيف يذلا ناطيشلا ةعرص

 || ةناك باوصلا نع ًايئاغ حرطناو ةيدسحلا همالآ ةوقب نكس

 || عومد فرذي داو لاهذنالاو يجعتلا نيعب عوسإ ىلا |

 || رك ذا دايصلا خف يف رئاطك تو دق » ًاغراص ركشلا
 «! يودع دي نم هللا يفذقنا دقو ٠ ُتلفاف خفلا

 (ًاحرفو د كو اثداه خوسل يمدق دنع سلج مث

 أ ددع ماق اغيب نيشهدتم هيلا نورظني عيمجلا ًادتباو !القاعو
 || الا اذه ىنيا» نيلئاق مهتاوصا اوعفرو بعشلا نم ريثك
 ْ «1 ليئارسا كلم وه اذه! دراد نبا حرسملا

 ْ ١ اًنطَوأ » تخرص فولا تاوصا يود كلذ -_- 5

 أ| حرب 7 عمجملا 21110 ققح «! انكتلل ا 0

 عوسإ كلا مدعت | ا 1 تاوصالا جيجض 1 الو ٠ ةفصاع

 نيخراصلا روح / هنال ةنوكوي نييسيرفلاو ةمكلا صضعب

 الاقتسا لمقتسي نأب ىضري يذلا اذ نم» هل نيلئاق اذكنم
 «روطاربمالا دض ةنايخ هذه نا اقح ”اذبك



 ةعسا هلمو يقامورلا سوملسموع ديمالا لخد:كاذ ذاو
 اوخرص ىت> دوبيلا كلوا ءرصبا اف هدئج نم ناسرف

 نامورلل ةعاطلا ىلع ةديدشلا ةرديغلاب نيسبلثم مب:اوصا ىلعاب

 مثو مييلا ةتلاتسا نولواحي مهناك سويليموع وحن نيرظانو

 نولوق
 لغ اوخَقاأ رصبق ريغ كلم دوبلا نحن ان نل »

 الع [ صاع تسحب اكلم ةسنن لم نم لك ١ نجلا
 000 1 صقأ اهي ارجرخاف نأثلا لذا انروطاربما
 ©] اولا ىطاليت ةرضح ىلا. هج !فيرشلا ىنامورلا

 نكسي ملو ةثيبخلا مهدصاقم فرع ذاف سويليموع اما

 رابتعاو خالا ةبحح هباق يف ُهل يذلا عوسي هب ملعي ام اًلاهاج

 كئاوا بيجي ةنا ىلع لدت ةراشا دبي لو ًاتكاس ب بالا
 لاقو لاء توصي عوسي ىدانف هوبلط ام ىلا رارشالا

 بلطا 1 ماعلا اذه نم 0 ىوكلام نا »

 اقحو ٠ قوف نم يتكلم نال ًايضرا أشرع وا ًاناطرص
 « كلم ىلا نولوقت

 يننورت نآلا نمو » فصوي ال لالي كلذ ىلع داز مث
 انطوم ضرالا اًلءاجو ًاعفترمو ًايلاع ءاملا يسرك ىلع ًاسلاج

 ضرالا ىلع امو ءامدلا يف امم ةبكر لك يل وثم نيح يمدقل
 بغشلا ببسي مالكا ماتا ةنكمي ملو «! ضرالا تحن امو



 ؛ 0 د. جداد نال

 2,(!)0هكإ + +40000000007 اننا ١

 نو رصد ضعبلا ًادتياف . اذه ةلوق الت يذلا ديدشلا

 , ايداملا هيداب 1 ف ولي ةسدقم ةحار هيف قدم دقق ' 0 6ْ

 سلا

 |ىدان دحاولاو «فّدج هنا» نولوقي ضعلاو « اًنصوأ))
 نم هوجرخي يكل ةنبكلاب رخآلاو يفامورلا سرحلاب
 دنع مهسوفن اوحرطر يكل هوم اوعفدنا نوريثكو عمجملا

 مهناذا يف مهعباصا اوعضو مثريغ نوريثك انيب هيمدق

 لمت فوسل ةئيداحت نا» نيخراص عمجملا نم اوجرخو
 / | ل

 ا (« اندحسو انملع طقس ؛ تيبلا
0 ْ 

 | حرخف عودسال 0 5 بعشلا اذه لد طق عم 3 ا

 ىلإ كمر "الو بهذ نيا ىلا دحا ملعي نا نودي افتح

 1 توصي هللا ل يلدد ؛ هعد# ْي 2 أاثرم تب

ٍ 
1 
ٍ 

 اىرخأو باق راسكناب لبشميو يلدي 0 تسكت

 3 ديدش لى منو قمح نينا هعدخم نوكس ضراعد ناك

 اهيل

 نع باقثلا حبر ىرت ١ كد هنأ ٠ قوسنمو هد ل تلق

 ا ةسدمملا ةولخلا كلت ف كددح انه انآ ناعت و يافا همه هحو

 *” هحلاو يلا نيد

 هعدخ باب اثرم ل هامل ىسمأ الو

 ا انيلا جرح ا مراظتنا يف يك غيمملاو لعم ا نا 4

 همست مغد ىلعو ءاكنلا 1 بحاشلا هبحو ىلع انأرق

 نأكو ٍِ تاك ع 5 يرق نزح تامالع هانع يف ذ ايست



 .يااخو

 م مج

 0000 كو رداكإلا ب دقق ءاقملا لع انكم سويلم رع أ|

 ١١ لب لكحأر مل يبنلا نال ءافصلاو ىنالاب ةكرابم ةعاس

 ءاغصالاب انعيجج العش ذاو ٠ هللا ةمم نع انثدحم تقولا نك

 أ ةرم نه رثكا اثرم نا عم ًايسنم ايسن ةمعطالا تكرت' هيلا ||

 ره ماءطلا نم يلالثلا نوالا ناب هركذت ىنلا ىلا تمدقت ||
 ال 11 ىل هتلعاب كاذو ةنمايرت فيجلا اذهو ةمادق ||
 || بخ يوامسلا ماعطلا نم تاتقن هريظن انك انعيمج اننكتا ||

 0000 تدق نش نم ناك لتس ناك يذلا ءاحلا |
 | كد اك يلا ةدابعلا ئرملا يدلاو:اي يه من ...٠
 | يفالا خيسملا وه ةناب هسفن نع ةينالع عوسي اهمدق انا كل ||

 || ١ ريشم ًاياج كلذ نلعا ةنا يف بير نم دعي لو ٠ ملاعلا ىلا ||
 || ىلع الياد هتاوق ةطساوب موي دعب اءوي متت يتلا تاوشلا ىلا!

 هاوعد قدص |(
 | ا 20 صانم ال ةصالخو درت ال ةدتن هلا ىلا تالاف

 أ|9حبسملا وه عوسي نا ىلا سيلأ 7ثحبلا اذه يف انيبتنا دق ||
 | نوكي نا اماف ٠ هب ملستلا نع ةحودنم ال اذه ناف ٠ ىلب||

 ا 7 1 7

04 7 
 ةسسسلا

 || ناف ٠ ال وا هاوعد ديّرت ةتايآو يعدي امك اسم وه عوسي ||

 [ نوكي الفأ اسم وه نكد ا ةنا يا ىتاثلا ناك |

 هللا نا ةئم مزل اذه حص ناو هللا ىلع ًافدحمو سعشلل اءداخ ||
 | جارخاو ءافشلل ةرق ةحنمو ةرهلالا هتافص اعداخ الحر بهو : ١
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 نركرو ! ىلوملا ةماقاو رصانعلا ىلع طلستلاو نيطامثلا

 نوكلل ةنعالو ىلاعت 4 همه لسرل 0 ةمااسرا ىلع ع لها

 ع
 42عممس ©

 كار ةسينا ىلع لدت عوسي تازجعم ناب ملست كنا مث 2

 ناك ناف ٠ اسم ناب | هيلع 0 هللا ن

 8 تازيسم ةرق نم روظي كلل 10100
 نع ناعي نا ليحتسملا نم اًذاف 00 نوكتي -

 اف ! حيسملا ةنا ارابج ح رصي ةنكل ٠ امح 0 9 هل

 يشي 00 اذه نم وش 8 53 ملست ال كلكم

 ظ لاعتلا ثسيو قوما ميو ةسحنلا حاورالا جرو ةملكب

 ةرورضذلا ةسادقلا ىلع هشح لثم نم سانلا نيب ةقداصلا

 مدبب ملستلا الا اذا ابنت نلف اهنا كاب نإ 0

 ةحونمم عوسي أب ديوملا ل 0 نا اما ىهو ٠ ةحيتنلا |

 !هيف قدص وا قح نم سيل ُهنا وا هللا نم انا نوكي ن

 ءابمنالا 0 هةسفن نع لوتد قنا وه 6-51 ل نه 4 4

 هتاوق همسا ىلع افدحم بهو هللا نا وا قيقحلا ءابالاو

 رمت هستاوق لعج ناب عداخ ىوعد ىلع ق.فاوو ةيحلالا
 اير ل

 وا ةبداوم لقا يدبت زيزعلا يدلاو اي كئظا تساو

 نكي مل ناف ٠ ةمزاللا ةجيتنلا هذه نم صلختلل ةلواعأ
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 ' يكيرش عومسل يبلاو هللا نوكي نا مز حيسملا وه عوس

 ًايظع ا هنع ايلاعت 8-3 عادخ

 يف يداسهتجاو تا 2 نع زيرعلا يلا اب | وقع

 كنا اذه ريغ امش ل تربل يلاذ عوسل ةيحرمس# ء كعانقا

 نوكتي اذام ةبج نم اما ٠ ايسم وه عوسي ناب يريظن عشتمت

 ريغف هترقو هلالج نالغا يف جّردتي فيكو دعب ايف عوسي
 لخدي بيرق نع هلا نوئظي ضعبااف ٠ ائيدل فورعم

 هل يلخيف هعابتا نم فولالا تارشعب ًابوحصم ملشروا

 ةسدقملا ةنيدملا نم سيا بحسنيو ةيالولا يسرك سطاليب

 عوسي سلجيف | هركاسعو وه ةيدوبيلا لك نم لب طقف
 !ديحملا نايلس رصع هكلم مايا يف دوعيو ! دواد يسرك ىلع

 نم هكلم بضق دمي هناطلس ةدعاق اذوبي ةكلمم نمو
 ضرالا يصاقا ىلا قرستملاو رصم رب: نمو رحبلا ىلا رحبلا ||

 كولملاو ةرصايتلا ةمادق دجسيو ممالا لك ةماما وثم ىتح |
 برو كواملا كلم ليئارسا كلم ُهنا ناسل لك هب فرتعيو ظ

 نم ىوقا هكلم ءاهب يف اذوهيو ملشروا نوكتتو بابرالا
 انمعس ناطلسا ةبابب نوكي الو اهبكلاممو ضرالا ندم لك

 ! هدحمو

 نيعب هيلا روظنملا ىنلا لبقتسم زيزعلا يدلاو اي اذبف |
 | دشا ةناف بيبحلا انحوي وهو مهنم اًدحاو ادع ام ءذيمالتا
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 ١١ نمد هنا ققح 4 هيلا مرنم ب ل عومسي ىلا أعم م,ثم ايرقت

 (ااتعمس ام دنع اذه انعوف ٠:نوقالا| 25000 ا
 أ ةرظن انيلا رظن لبقتسملا يلا دحم نأش يف نونظلا مجز
 ٍْ 1 نيزهللا فيسالا

 ] !ماعلا اذه: يف نيل نآلا ا

 أنا ةلواذل يغتر لكل عرس 22 ل

 | دياكي هنا فاخاف انه اما ٠ تارامسلا يف لب ضرالا ىلع
 أ توعو أي ءاج هنا ىلربخا هنال 0 1 اعرو ًالزحو 1

 || رفظي نا ردّتي ةنئم نايرش لك نم فزانلا همدب اما ُهناو

 ْ ! اهل ةءابن ال ةساثر ةسأري توكل
 ٍْ قرع ءارعالا ُكاقدصا أ مكنرواق 1 اذا »

 0 مكنا نم 0 كلذ ٠ ءاكسمال مكنويعو

 ١١ ىل لاق دقف : ةوقلاو ةمظعلاو دجملا رهاظع مكتتاروصت
 || ىلع أع سلجا اهلبق ةريثك ءاشا لثخحا نآ ل 3
 ْ ا يلواتقيا دويملا يبلطي فودسف ديجملا يكلم سرع

 0 سيلف 0 نزحلا ٌنالمي الن .كلو ٠ مكتيب نم

 ٍ تعضصو 0 هل دةحيس ضرك يلع ناطلسلا ٠ نم ثوملل

 ' ناسنالا نال يعبني نرححو تاقمضف ايضيا اهلا اناو يسفن

 | بلغا فوس ٠ ملاءلا اذه سيئر ناطيشلا توكلم مدي نا



 نادم

 أ[ لمجا 000 دا ا عير طعس نأ ل 1-1

 قس 1 ! ًاعيمج مكلا سودرُمْلا باب توملا

 ظ الو رك كردا مل يلا ىلع سيجعو تزح اذبك مالكي

 ||| ناكمما نك كي نا عطقسا م ينال ةميقأ كا ا

 ةتداعاا 0 0 الو قولا قي نا ردقي يذلا توم

 كس نإ اردلق هنوك ةلاع هواترو ةددخأت نا ساثللا

 !١« ةماكبب رحبلا جايه

 لوادتت زيزعلا يدلاو اي انارث بواسالا اذه ىلعو

 كاردا انروط قوف يذلا بيجعلا يتلا اذه نأشب ثحبلا
 هيلع انا د3 ام ىوس نع فرعن الف ةلمقتسملا هتايح 0

 عمسن ملف هيتفش نم اما - ةديحم نوكستس اهنا نم تا ربتلا
 ىلع ناك اوس نكللو نزهاب فوفحم ليئةسم نع ألا هلا

 دشاب القثم بارتلاب ًاقصتلم وا ملاءال عئارش يطعي هيسرك ||

 نمواو ةمرتحاو ٌةمركاو ةمحا 1 ناو لزا ل تاليولا

 ظ
 ظ
ْ 
ْ 

 ! هللا سودقو يسيثرو 0 ةنابأ

 تاتا

 ةمحملا و ةعبطملا

 انيدا

0 3 
 ' للا



 نا

 نورشعلاو ةعساتلا هلا

 زيرعلا يلا ]

ْ 
 بجعتلاو مغلا نم هيلع انا ١ روصت كنك ال ةقيقحل

 عومسلو ال ك1 ٠ ةلاتسرلا هذه كيلا تكا مورس -

 هلع هيلع كل هناف ! نامورلا ة ةضشق 2 نحس هللا 0

 نمو دواد ةكلم ديد ىلع ةرماؤملاب 1 2 سفن

 ”صاخلا هبمسشو ائبعس دوييلا ريغ كلذ يف 1ك نظن |

 ةلعلس ة ةيؤرب اوحرفي نا مييلع بي ناك نيذلا دوييلا ||
 لمح هور اول نا مهقح ناك نيذلا اا ىلع ةرمايقلا

 تويسيرفلاو ةعكلا كلوا ةئامورلا :رالا 2 1
 ىنطو ءانبا موعدا نا لجخا نيذلا هةالذالا ءامندالا

 يف وهو !نايصعلاو ةنايخلاب سطاليب ماما عوسي 2
 |!صرحي كسمو يطنبلا سطاليب دنع فوقوم ةقيقدلا هذه



 سييرا

 هزادعا عيطتسي ال ذا ةبقاعلا ىشخا تسا ينذا ىلع

 لم نا. ةملكب ٌرداق ةنال هتداراب هلا هيلع 1 ءالا

 00 نأ ظل 1و ترك طوخ نم نموا ةتث
 مه ل تا مرنم تلمدا ةنناذب اذا! 000 هةشارخت

 هذه ىلع انعم هلالا برلا قاعي الأ .٠ نكلو ٠ هيلع ا

 يدلاو اي ىنلأت ك.لعءاو * ه-يسم ىلع يدعتلاو ةيطخلا

 هوذخاب نا مه زاجا 3 ريدقو اروق اذكه ناك نا اذامل زيزعلا

 ىتح ينقلقا املاطاو نع باوملا عيطتسا ال اذبف ”اًريسا

 ذحاو لكو لاهذنالاو  ةرعل ا ةضرع هسارج ن م ىلارتا

 هثاقدصاب ًاصاغ انتيِب ىرتو ٠ ةنع لّوسلا اذه لأسي ىلو>

 |! ربخلا اوققحتمل لمللا فصن تقولا ذا انه ىلا او:اج نيذلا

 ةموكحلا راد يف سوم اع يع عم هذيمالت نم ةسم نكلا)

 عقاولا كيلع صقا اذناهو هيلع ضل ءاقلا ةيفيك نوررقي

 لوقاف ًالاكشا لكحشملا ديزي ناك ناو
 يف رشع ينثالا هذ يمالت عم جصفلا لكا ام دعب هنا

 مهل الئاق رخو زبغ نم ًاصاخ اديدج ءاشع نّيعو مويلا اذه

 نوتيزلا لبج وحن جرخ مبعم ديخالا هءاشع نوكسيس هنا
 ةتءاس نا » الئاق نز مهملكو ةرجش تحث سلج كانهو

 مسي نا عمزم 4ناو لمعلا لمك ا دق ةناو تررتقا دق

 2: ! ةأطخلا يديال



 ع«

 1: تت » هته

 222 ل777777777ا7ا7ا 77حجججججج

 انباجا اذه نع ميرم يع ةنباو انا انحوي تلأس ذاو

 يف ىلازح ةعم نيسلاج انعيمج انكو ءاسملا ناك هنا » هلوتبا

 1 رماد مالظلا ثيح يبونملا نوتيزلا لمج بناج

 فيخ رش قابطناب اثم لك رعّشو راجشالا لالظ فئاكتت
 تجاهو بوسحملا ائماعم توص ةمغن ائيف ترثا دقو هيلع

 انك و اممهف نع ائارقع ترهق ىلا هتالك ريظن ءاكسلا اند

 يف لظ هاف يطوي رخسالا اذومم قوس نيرضاح انءيمج

 ةرجا يطعيو يحصفلا ءاشعلا تاقفذ عفدب موقيل ةنيدملا

 ظ انقودنص نيما ناك نال ةيلعلا

 ان. ديلو نأ حوضوب عوسي لاق ءاشعلا كلذ يفو»

 41 ةراضنالا هلوخد لم نادل ةنيكلا يديا 3 ةملسد

 7 نيخراصلا ريهاىلاب اعومشمو اقوم ةسدقملا ةنيدملا

 بلط يف يملا نع اوفكتي لاسم ةئإ ارا ان

 ةجهلب تيرغلا مالكا اذه لوتيا الف ٠ هتايح
 ةدرط دوَبلا لع هلأ 00 رت انعيمج انرثأت عيبوتلا
 كدكف اناث“ 1 ند ! ان[ غل مهنم لك الثاق نرقابلاو

 مهبرلا ره نادم 5 تاقف ٍمردص ىلع انكم كاذ ذا

 كء.دصد نا نم هضم هيلع يدي عضاف ” كملسي نا

 5 "1 ىذا
 ب وبحملا يبخا اي ملعت تسل امساي ينزاجأو ةسأز 3"



 ةطمساوب مّلسِي نا يغني ناسنالا نبا نا ٠ لوقت اذام
 ينثالا دحأ هنا 0 * ينملسي ىذلا لك .ىكلو٠ هباحصا

 اذاو تراظنف ٠ ب عار 2 يعم ءاعبا#| سمعي ىذلا رسشع

 اقم و عوسي عم ةفحصلا يف 0 مدقن دق اذوب

 ىلع حلملا رثثناف هدشي ا ٍهديمض تن هقبلت

 ا( عوسي كلساول ةنعشلا ف 0 نم 5 قمل يا ريقحا

 ةلمفاف ادقت ا اذوب ايا هل الثاق مدني ْ يقلا ةعطقلا

 عومسد اهب , ماكت نيتللا ةئيفاو ةمغنلا نم ائمجمتف ا رو

 تامجاولا ضعي ءاضق لجال اذه هل لاق هنا انهوت انئكلا

 نا ًاممزم ناك امم ًافوخ سجون ملفةودنصلا نيما ناك ةنال

 ةملكب يب# نا نودب جرخو اذوبي ضم: لاحلا يفو ! لعفي

 ائم دحاو يلا رظني وا

 توكتس ىلوتسا همادقا توص انع عطقنا ام دعبو »

 ةييس كردن مل مظع فوخ انعيج انذخا ةنال ةيلعلا ىلع مات

 ثودح نيمقو:م ائملعم ىلاو ضعد ىلا انضءد رظنن انكف

 ةبحملاو توكسلا حئااول هبجو ىلع حولت تذاكو فيخم رما
 ةتالظ يلا مغلا ةسباحس ةنع تعشقنا دقو ائيلا رظني وهو

 « هئامنو هوحص ىلا هاي داعو اذوبي ماك نيح
 يرسلا ءاشعلا كلذ وه امو» ةضرتعم ميرم ةتلأسف

 « 7 هع ىذلا
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 || لكأت انك اني> ةناف ًايرس ةنيعدت باوصلاب» اياجاف

 ظ 0 ءوشخ يلا لعفي هك رابو |”ذاخ 0 حصفلا

 وه اذه اراك اودع الئاق اقفال 0 هيديب

 ا هلعفو هتلاح نم نيعاترمو نيبجعتم ائعيمج ا ! ىدس>

 || زبخ ةناك مارتحاب 27 هديس سما فااخي نم ةثال) انلكاو
 || هوت ام توكسب ائلكا ايلف ! هللا لاعتسال زرفملا لكلا

 أ|ساك كسلا هديب عوضوم سد 1 ا
 أ|ائيزشف .انم لكل امدقو ةكربلاو رككشلا ! 50 2
 | ترخا ل نادال كرد وهو مارتحالاو ةلجتلا ديزت: اهم

 |ايف اديدج اهيرشا انيح مويلا كلذ ىلا ةءركتلا جاتن نم

 أ «“ يمد وه اذه" رمخلا نعانل لات مث !هللا توكلم
 !| زينا نأ تالكلا هذه رسنت فيكو» انحوي تلأسف

 ااا لاوس | فد هر) ينباجاف «7 ةمد رمخلاو د كلا

 أ ةنا لوتي يديس نكعاو رس هنا ٠ ةنع باوملا عيطتسا
 أ ا ئجرخو حصفلا ديع ةحيبست ائحبس مث ٠ ًابيرق انل نلعب
 ظ انل لاق كاتهو نرتيزأا لمج ىلا هرما سسحأ

 أ|ةعاس تبرتقا دقف !ريسي ًانامز مكعم انا يدالوا اي »
 اوبحت نا -ةريخالا تالاك اوركذتف مكنع يقالطنا

 || خرصف ”ينيمالت: م ا ماعلا فرعي اذ 0 5-

 ا ايسكو 2 ال ١ يضع اميا كلعبتن سبا تا



67 

 يس اسم 5

 نا نويلطرةنبكلانا 0 واردناخرص متن وديسهذت ْ

 ع بروقعي لاقذ ٠ '! كتاوطخ نوبقاري مو كولتقي| |

 | !انيدياو انيواقب كيم كرش لك كدجو بهذتا كعدنالا|

 ْ ا نكرت الف كلش ام تيفذ نحل : تاقفا|

 ائرواقو عمدت انثويعو هلو انممتحا اذكهو ٠ كولا 1

 ائيطاخو ائيلا رظنف . انل ةلاق ام 1 نم ةنساو ةبرطضم ]

 هلوقب ||
 ا ال ]أه هذا ثيحو 0 نان ىعني دانا ار »

 قامعا ىلا ثمهذ 22 00 ! اون دان نا نوردقت||

 0 د عت ىلاف ! كعبَتا يلفاف رحبلا

 ا ااغأف . 1قاتنر اذكهو- كلم ضوء يسفن عضا ين |
 نيا ىلا 1 ا بومحملا انديسا اندست دحاو توصياأ

 ينباجاف 0 ةهعم بهذن تناك بهذي 09 دصقت ِ

 بطألا ىلع ةعضوو قحسا نبا مهرب طبر اك ”»

 00 يق الجمل ىلع عضوأو طبدأ يلا قابحشا اذكه

 نحف رثل 1! [داكش نسل 00 خرصف * 1 هبعش اياطخ ظ

 م . 1 ل ثدح املمق كنعء اضوع توما يلا ! ديس ا 1

 هيلا ارظان عوسي هل لاقف ٠ ةتيامح موري ةناك عوسيب قصتلا

 قللا ٠ قالا :سرطب اي ينع توّتأ ةبحملاو نزلا نيعب |

 «!تارم ثالث يفركشت كيدلا حيصي البق كنا كل لوقا |



 مو

 | كركنا فرك بجعلا تاس قارات ا
 يفر ةراسلا كت سرطب اي ان معذ " ادكرم عومسإ ةداجاف

 ركشب ىلا" 1 نوكتي ال ني_-> تقولا برتقا ةنال

 هيليع ف عومدلاو كلذ ىلع داز مث 2 ” يرصانلا عوسي ا

 فارتعالا نم نوادحتو ةلللا هذه يف نركشا ل

 21 د ينم ن نوظاتعتو ا ينذ زونظتو يذيمالت ما

 برضي» بونك اذكه نال ينكرتي مكنم داو
 | «”1فارخلا دّديشتف ىعارلا

 اهتمت اذاع فرن [تالكلا ده اناس
 ةكراشا ٌرطخ هب قاح نا هل تلقو هدي تلّدق يدك
 نزخلا انيلع ىلوتسا دقو ةيرطضم انبولق قلو الو هيف

 0 كاران وس هنأت هماهتا نم امر نسلم را

 يكل دعال يهاذ نا م ترا تيطصتاال كاش
 ل 0 لاقف ' ! ىلا تيب يف ًاناكم
 ريقلا «لزتم يف سيلف يح هنا بهو ٠ ةرصانلا يق دعب

 م

 اانءمح 0 انذا لوقت فيكف نيةريعص يتفرغ قوس

 و كانه

 تا هرظنت ر 5-0 يلا موقت اي أموت اب نا | 2

 5 لزان 0 هيب 2 راواتلا ْي يذلا يلا نع ملكا

 ْ هنأ اعل حضوي ذخا نوردق ىداو نم نوبرتقم ن امذو

 محمل حس ميح نب ومم عم ع سل تي مس مس يي سس ١ سم

00 

00 

١ 



0 

 00000 ىلإ لكل ترم ةلساربو ثوم
 فوس هنا ائذرع انئكل انل لاق ام لك مهفن ملف ٠دبالا ىلا

 هتطاخغ دعدو ائرولق نزخلا 0 بيرق 0 ثم 0

 لاق رب ما د انل

 بناج ْ ناتسملا ىلا نوردق يىداو زاتح 0 (,

 ارق د هدف ىدبلا انل ول تع نوترلا لخ
 /|دوبيلا سساوح نويبع ع 0 . كل سرحك هب

 عراوش انزتجاو مادق نم بوةعيو سرطب ىشمف ' هيمو
 5 سطاليب زاجا يتلا ةباوبلا نم انجرخو ةملظملا ةئيدملا

 نيلخادلا ريماملا ماحدزا بسب اداهنو اليل ةحوتفم قست

 || مرون ةطساوبو اددب رمقلا ناكو حصنلا ديع يف نيجداخلاو

 1( - هناي ايشام تنك ذا - عودي هجو يف تنيبت عطاسلا

 | تاباغ انلخد ١ ريخا ٠ انعم ةمالك لق دقو داتعملا قوف ًانزح
 الل اك ةريك راجشا ىلإ انمدقتو ةئيثكلا توتبزلا لنج
 لاقو :انوحم عومسإ تفتلا كانهو 082 سل ناك مهرب نا

 نزااو ليوعلا دشا ىلع لدي توصب

 كارا ينك احم ةعاسلا تند دق يئاقدصا اي

 ائنال 0 أئه اوةراف ! يدفنب دارفنالا مورا يلا ٠ يلع

 نوقعي اي اضنا تناو سراب اي يعم لاعت ٠ للطن كي

 أ ضبا انا 0 مل نر تلق © كانه م يلدال بهاذ يلا



 موه

 أ| اهيا يعم نوكت ًاثاد تنا معن ”ينباجاف 'زيزعلا يديس
 || نيقابلا .ةيناثلا كرت ٠ "ناالا كك[ تنل نا رتل
 أ[ اوناك يذلا هئادعا ةججابم نم ارذح للا تارا 10

 | برقب ناكتم يف بجتحاو ئطبد نت 5 0
 |١ لاقو هللا هحو نم هءارو ا مدا نا ليق يذلا رخصلا

 ١ نزحلا ناسلب انل
 ْ 3 : ا للا يبصال اليلق كي انبي انه ارثكما 4

 |١ نصغ تحن هيتيكر ىلع اثحو رجح ةيمز و ائع دعتيا

 ّْ ذاو ٠ انرظن نع ةبجح ضرالا 012 كتفك نونا

 | هئم توند نا تأطبا امن ءازز دوعن الو انكر نأ تنَح

 أ| ةقيع تادبنتب قفخي ةءلقو ضرالا ىلع احطشم ُهترصباف

 ْ ةمحاص ام ةدّش نم همبف عطتسا ١ مالكي قطنن 2 و 1

 أ جاعزتاو بائتكا ىلع ةنم تللدتسا يننكلا نزملا تلا ن
 : اور 5 دن تررصنا انكشف يلصي ره امفو * اهيلع ددز# 7

 || ىنا# فقو كالي اذاو ءامملا نم 0 9 نطاخ

 1 دس# ءةءاضا 9 ٠ ضرالا ىلع نم ةمسقد هيلع 0 عومس)

 || برتقا هدهاش انيح سرطب نا ىتح ةعقيلا كلت يف عطاسا
 || العشم مديب الماح ناتسسلا لخد ًايرغ الجر يايا ًاناظ يما

 || يعم فقوف ٠ اكارح يدي ال نا سرطب ىلا ترشاف
 ْ نم قنا يذلا كالملا يف بجعتلاو ةريخلا ديزع اضشاش

1 

 هشسيسس يي شسسسللل ا



 ع6

 ضبا اموأنقاوعوسيناك ثيحناكتملاراناو رولا اذه هبجو ||
 ىلعو ديدشلا ملالا ةباحسب ايش« ةبجو انيأر عوسي كالملا ||
 ردحنت هيغدص نم حشر مدي ةجوز# قرع تارطق هتببجا|

 انتايح يف طق دهاشن ملو ٠ ضرالا ىلا ةطقاس هيدخ ىلع||

 || كر ملألا ةمردومو نرحب ةيلعم هذيك ةيرتشب :ةروص||
 || وح ةئيضملا هديب ريشيو نكسم مالكي قطني كالملا نا

 انوكس هبجو رظنم دادزاف هيوقيو عوسي عجشي ةناك ءامسلا |
 ةسدقملا ةءاطلا ربظمب ءامسلا و2 هينيع عفر ُث ٠ اءودهو |

 هكدا لك دارا ال نكمل ” الئاق مظع توصب خرصوا/|

 ًابجتحم عفتراو مايا اًدذشم كالملا ةقنتعا رذثنيحو ' : هللا ايإ|
 نيبجعتم نيفقاو سرطيو انا تثباو ءامسلا ىلاعا يفا||

 « اندهاش امم نيشوهدمو|!

 اا 67 ك0 بالك ةحرتم اعرب تلاسف ||
 مل ةرهاب ةئيببو رظنملا عيدب باشك » ينباجاف «7كالملا||

 «ةعمال ءاضيب ًابايث دترم هنا ىل ىءارتو ابيلا رظالا ىلع َوقاأ|
 لك ةتحئار كرطع تل ناتسملا يف هدوجو نم حاف دقو[

 زازتهاب .ءارحلا لك تاغش هتوص ةمغن امد يحاونلا كيتاه ئ

 جرم اس ضرالا ىلع ريظن 4 عمسي مل قيسوم نك '

 كيبجا نا ردقا ال» اهباجاف «7ناحانج هل ناكأ»أ|

 نيحانح ةثموم يبق ىدل تاطسسننا هبا نا ىلع : قيفحم اب



 م

 | ىلع ةلسرم نع عمنرأ اهي
 أ نكس يواملا كالملا قالطنا درر 0 ةيحلالا هتنيره

 ا

0 
  انمقف امان هاندجوف بوعد ناك ثيح ىلا توكتسسب نيء>ار

 ١ انلن5 سدكقملا هلازتعا ضارتعا دز ل ذاو .٠ عوسإ عور

 يللا ةسيجعلا ايؤرلا هذه ْنَع اوك ل اني ع نم مزلا نم ةصو

 1 ةقيتاحاب هناو ا نم عوسي نايتا اهل 030 يلاو اهاندهاّش

 0 ا ا علا 0 ناقعم انك ذاو أ د نا عمزملا 2

 | انديس توصب نيروعذم ليلق دعب انظقيتسا 0 ان اننا

 ئ ربسلا ةعاس تضم ةنكل * يدالوا اب مم 0 الئاق زيزملا

 0غ مكححورف أةرعض 0 ناك 35 ةنال الا | وءاثف

 0 دوعن نا ائيبا انك ' ! يكتدعاسم ىلا اجاتخم دعا مل

 ١' مامن 0 وف درمالتلا يئاب ناك ثمح ىلا انعحر مث ٠ موثلا

 ا|اوموق " لاقو ا ىلع مهفقوا تودب عوسي خرسدف

 '!اوبرتقا دق يننوبلطي نيذلا اذوه ! قلطنن

 | نم :يذت لعاشم ةدع انرصا ملكتي وه امفو»

 || توص انناذا قرطو دواد كلملا 5 ىلع راجشالا لالخ
 || ناتسملا 0 اعرمسم مدقتي | ريبك اء انيأر مث. مادقالا عقو

 يقل رمل اف ذوخ نيدعترم هل انلقو رطخلاب انديس انرذزاف

 | | امنع تمد قيرط نع ا ىلا 0 انعد !ؤيزعلا ملعملا

 ظ عيطأ نا يل ي ةح 0 ائياجاف ؟! كذادعا هاله نال



 مهرب

 راككت نكف لاو مملا يشن ملساو يلا ةدارا
 بهذا نا يل يةيئيف انا اما ٠ مكسوفنا اوبرهاف : ستكتلا

 000 ملا للا رطل ةناجاف 4 قتوذعأب ثنح ىلا
 ظ 0 امأ فدخل نحف ل برها 0 ١ قاب هنأ كيمس |

 ' مث عوسل انما ١ دييحاتلا يلاب لاق م .! كيمو

 ل وأ نول وت ام درر ال مك درع قو ع 1

 | دك وه عك ٍ 8 0 دق ٠ اولاعمت نا نوديرت

 ع 0 0- لب دادم نيعفار هتءدقم يف ا ناك نيذلاو اررتفم للا اقاا

 ١ لل سس ولا سا املاع 3 ا 4 زال 0 ذر 0
 ا

 ىللق ! ىديس 30 الئاق ةلقو ةقادصلا ةلادب 006 مك
9 2 0 

 - است ةلبقبا اذوب. اب عوسي لاف ٠ ' كتدجو يلاب تررس

 ءىلحد تةداعاجو ترا روما مهسواو ر 3

 اعسمجلاو 2 تفتلا اذه اذوب عيمس انو * “7 ناسنالا نبا |

 هو 0 ءاسّور صعب 4 هدم دعم ف "ترسصبا ىذلا

 هيلع اوذيقاف ! وه اذه : رلاع تودب خرصر لكيلا

 3 صرب ةركشمار

 ص مس ص نع مسام

 3 ةنمدو ةغملا غلب ناكو عملا عفدنا اهدئعو 0(

 ارمقلا هوض مل دقو 2 7 ضمقلل سبعشنأا لذا اراب و

 8 سرطب ىأر الف ٠ |ريثم ارا تاتسملا مالظ لماشلاوا



 قايحا
 ع املا يمس ماب ما يمسس سح

 همادق 0 0 0 هع ىلع 0 مهنا بوقعيدا

 ا( يلق نوصي ام قدسح ُ مردص 5

 ٍّ ْن* بازرتقالا ىلع ازرع لا اوناك نيذلا نم ادحاو

 كَ
1 

 0 2 ظرغ عمجا مدخحا اهدثعو .٠ ةنذا عطتف هقمسلا

 نع ةلئرلا جاومالاك ءارولا ىلا أوهحرف 9 نوملطت نم ْ

 0 وجو ىلع اوطقسو رعزءالام ديغ نإلم رخص هجو

 ١ + نبع (ب

 وج هناا ةلاطع 21 71لا تاج هت كنان _ 2 ةانكاتا 010 م3174 هل نكااطإ نس 18144:171 17 ةناقا#: 1015 777107177797757

 فمقاو دحا 5 نبي لو ا ةقيقد 00 بارئلاب نيوصحام ضرالا

 .انذخاف ٠ مبعم عرضي مل اذوبي نال رشع ينثالا نحن اناوسا 32

 0 رازرب اقوا هر عفر م ومسمد اذاو ملا ماع 0 -

1 
 (( ناحور طملا عودسل ءادعا 2 0 بحجعتلا نيءد سرفتن ا

 ؤ
ْ 
6 

ْ 
3 
 رطةست اذكره تتبدل 1 اجعتم 00 0

0 

2 

 معن نوم م ممم ل معمل دمج حسمت

 2 1 ّ 5 نا 3 نذأتأ

 || ذوي عدو مدمغ يف كفيس عض لب سرطب اي الك د
 |( ام رثكا ةعم نيذلا الو هل سيل هنا ملعيو يرق دهاشيإ|

 اىشلا ضب: كاذ ذاو ٠ ' "يلع ناطلسلا نم انا مهتيطعا
 مدسعو مثرقرقت مهيلع قس هنا ربظو مهمادقا ىلع دنطلاو

 مهنا نيلئاق ةئيكلا ؛اسؤور خرص 5 عوسي هجو يف ماب

 اوضيقو نيناجملاك انيلع اوامح مث رحسلا ةوقب اذكه ارع رص |

 يسم ب ص مسجل م

| 



 ماكو

 ل واع موثم ادع ”تعراص اثرعو! 56 انملعو عوسل ىلع

 انجرخف ناتسبأا نم انودرط ائيلع اودلْغت ذاو عوسي صيلخت

 ")ا هثادعا يديا يف عوسبي نيك رات

 هعومدب انعومد انحزم هله 0-12 ائحوب ا ٠ ديو

 8 ادعا ع نا 0 يذلا عاوودسل نا د ائمجعو

 ًض : ضنقلا او هلي نا مذ حمس هدر اا در“ لد ةيلاكس

 ا انريح امه نا ا ميديا ْ ثتوميس هنا فرع هذال هيلع

 هب ةقثلا دقف ىلا ليف ًانايحا اننا ىتح انلوقعب بهذي داكو

 .نيعبات انك انزا 2 نوريثك نالا بهذي 45 بهذنو
0 

 ؛ ا راص أم عم هنايو 4 نايالا كي 0 2 ثسلن ال 3 ار

 أقر 201 الكو انيلا 0 هءادعا بلعب نا دب الف هيلا

 انديس لعل نيلئاق حرفلا ةزبب انيولق ضينت بابلا ىلع ةوطخ
 ١ هيرسأ يديا نم و اد تافا بومحملا

 / لك ان ىلع عر اك آن اياو رباصب هامل نيقوتت اناركف

 ظ هذه مدعو تالكم اسوق يزعن لك ىلعو ٠ ءيس

 'نوفرعت دعي ايف مكنكل نالا نوفرعت متسل ))

 ا مكيدل ربظي اءو 1 هللا نم تيتا دق قحلاب يلا نوئمؤتو

 هيلع ديزم ال ءالج مكل حضتي فوس ًايرس ًاضءاغ نآلا

 أنآلا يل ةقدحملا تاقيضلاو بداجتلا اوعدت ال ٠ مك
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 لعل 0 0 0 تثج دق ٠ مكناميا قلو

 1 )») ! موقا ناح يعم 1

 | عدي نا ءايبنالا سيئر نم مظع عاضتا هنا اتخ
 || ىدلاو اي كل رك ذا نا ىتتاف دقو ؛ ًاقثوم ةنودوتب .ءادعأ|

 (اوعز عوسي لع ضيقلاةبج نم اشيا ك1 0

 || يف عمس هيلع ميديا اوقلاو ةنبكلا ءاسّور ةقثوا ال»
 | قوب فاثه اهناك تاهغنو ةريثك ةحئحا فينح توص ءاوهلا |

 اا ريغ قيداتملا م ىمح آل ديحو لما ك1

 || ضرع يف أشويج ل نيمظنم نوريسي اوناك ةروظنملا |

 أ عفر ةيماسلا ةفيخملا تاوصالا هذه عاتسا دنعو ! تاوامسلا
 || ةئمب» عوسل 0 5 اورظنر م منك مهسرؤد ل ىلا

 ااي رم ٠ البق هبجو ىلع اههدهاشن مل ةدايسو لالج

 !|! نيد را ودي تنل ىلإ اةللاو لتا ا ل

 أ| لسريف تاواملا يف يذلا يلا نم بلطا نا هلا يلع سيلف
 يف مهتحاساب نيلوجتملا ةكسئالملا نم اشيج رشع ينثا يل

 ! ىلادعا دب نم يذاقناو ياغال لوزتلا ىلا نيفماتم ءاوحلا

 ضرالا ىلا تيتا يلا ٠ يمفن لجال يلوق لمعتسا يحل

 ضرعي ام عيممل عوضالا يل يغني ناسناكف ٠ 2 يكل
 طئاسو يسفن نع ةعفادملل لمعتسا نا يل سياو يلع



 د
 نو يجسد ادع عطس ب

 ام ملاعلا ىلا تيتا اذه يفال ٠ ناسن ناسنالل ؛ ةقل :

 ع )»ع '! مكعم بهاذ

 اىل ىلا ّرجو عوسي ىلع ضبق زيزعلا يدلاو اي اذكهو ]

 اذ ١ مهال 0 زبتساو ر,خارض نار ريفغ عم هعضب ةئردملا ْ

 يل ضبا نم اونكمت ةبيحعلا «توق مغر ىلع مهنا اورظن ْ

 كاحضلا يل اواسوت م مصعب نأ ىد هتناهاو هرييعت يف اوداز ا

 ة دالملا نم هيج رشع ينثالا وعدب 0 هحم اوملط ناب هيلع :

 لت نأ ويلطو شاطعو عايج مهنا ارد 30

 | ملف يع اما دحاو فيغر نم مهعبشيو ار 4 ءاملا م

 يقتل هولأق ام لك ىلع !ًرباص اًرئاس لظ لب ًاياوج دبا

 مهنم علطيل يلامورلا ن سرا ميفقوا ةئردملا ةياوب اوءاج 0 |

 ةبكلا ءاسؤور 1 كسلا يلاع هداجاف بغشلا اذه بلس ىلع

 000 يامر انتا اندنا ثنا سرحلا سيئد اي ملعا»||

 ةطساوب ه«يلع ضيقلا انيقلا كلذلو اكو ع ةسفن ||

 000 ل 1 نك (ندتللا نم ةررعألا ةقرتلا منغ
 لعجو رصيق ةهوكت ىلق يف ًايعس رشع ىنثالا هعابتا ||

 بلأ) فاسررلا دنحلا 0س ” هدر لا كلم يلقن ١
 ار وطادإ «مالا ريغ كلم ا وطاربمالا يعمل :! رع : :

 اماما ىلا موذدخ )) 7 ضعب ىدانو ْ 0 ١«

 ياللا ةبصتقي نا ديري نم يذاحي وبف !يلاولا ىطاليب |
 ساس سا
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 ] «!؟نطاليب ىلا! نطالب ىلإف اناكسما لح
 اجيجطو هيلع  نيلماحالا خارص نيب عوسي ذخأ مث

 | مظعلا || لحرلا اله ىلع جرععلل ٠ ءابرغلا ماحدزاو هيلا نيلئاملا

 5 هلو د اروع دع لحر مظعا ناك و نائح تسد ىلا

 || ةنبكلا سيئر يق ثيب ىلا اواصو الو ٠ ردقي ال ميبحل

 'بايشب جرخف حطس نم هوعد لعاشمو جيجضو ,خارصب
 نانح فرع الو ليالا فصن دعب ناك تقولا نال مونلا

 (| ىلع ةلالد فيخم مدتب قطن عوسي ناك هيلع ضوبقملا نا

 دوثلا ىلع ةكباف سلف ةريزشلا هّتياَغ ليمتد هحرف مظع

 أ لالج ماما ةنكحل نيجسلاب هيلا كري نا صاو رادلا ىلا لزنَو

 ةقثسالا عارشتسا ْنَع لهذو مهدي ْي 1 ءىداخا عومسل

 0 نا دحو ذا !ريخا ٠ ةعم هم أهم حم ُي ميل ةمنلا نأ لعو ذا اانخا لم را قالا ١

 'ىلؤالا ذوق قوق ديدش ٍصرخب هقنوأ ءيذب همي ال

 سيئر افاق ىلا ةلسراو بربمد نوشمشك ابعطقي نا ةفاخم

 1 يلا اهيا كناسال أتوص دجي افايق نا » هل الئاق ةنبكلا

 اكرلا نبا. كسنن وعدتو لكتملا سقانن تر هيلعو

 الا حرفا اراخ هوجرلا فال 000
 كيطمبر اعلم ةقتحلا فكل فرش 0
 رمسي ةنال رضاللا تقولا قس ةنم طتشاال انابزر انك

 ا يماقلا سعشلا ىدان اهدئعو ٠ («! كءلحرو كريدي

 دياي



 "ا

 أ[ال» نورخآ لاقو ٠ «1!! بيلصلا ىلا ! هب ييلصلا ىلا »
 || نا ىاتراف ىلامورلا سرلا سيئر اما ٠ «! افاق ىلا لب

 ددف ٠ طسولا يف قدوم عوسيو اوراسو سطاليب ىلا ْدْخْوي

 | لعاشمو فاتهو جيجضب هءارو اوعمو مبخارص بعشلا

 ٍ | عوسيل عمجلا ضغب ناكوا| مّماوصاب دونما اوجعزا ىت>

 '||هليمالت ىلع اوضق 0 ميا ىتح رادقملا اذم ا

 00 سب ىذلا ةسشلو البساده ىلإ اوءاطدسا زل اخرا
 ا سل ىلإ + ًانيرعر تلااذه قانألا مث ءذمالت
 ايش هديفد الو اقيض ةقيض ددؤي عوسيا صيل يف اتيعسو

 |١ هذيمالت نم ةثالث وا نينتانا لوقلا' يلع قشن هنا نع الضف

 ل نع ًاضوع هل يل 0 2 نحل اوأدتا

 || هيلع مكي امرأو نجسو هيلع ضيق هب دوعوملا ةتوكلم

 ا توملاب

 هب نموأ زيزعلا يدلاو اي لازا ال اذه لك عم نكلو ا

 أ ةترظن دقف ٠ هتوقو هبح يف كشلا ينمسي ال ةنال ! وجراو
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 ا رداق هنا لإ ل نا ديرا تساو ريقلا ن نم رزاعل مث

 ١ م,يديأ نم صاخي فوسو ةسفن صاخي

 مكيمالت هاجرو يلاجر سيلف ترع ناك نا ةنكل

 01 ال اذوبي دحم دادرتسا ءاجر لب ديمي طقف نيفئاخلا



 ميم
 ةسسييسس دبس

 عمدلا داك نيثمعد نال إ ليثارسا دقند ىذلا وه هنا انما

 ىبا اميمعي

04 

 ا مع جل < سحب عم

 ةئرزاا تكا

 ةمحملا نكلو

 انيدا

 2 نوثالثلا ةلاثزلا

  حاصاح صحت 2 سو معو حبر م مع م حض وم 6 1 1مم جيعد ٠١ وص ل هواهم د اص حجم 7

 زيزعلا يللا

 ام فرعاالو :كيلا تكا نك لا
 ةايحلا نا رعشاو امغو الجو نالم ىلق نال ! كيلع ُهصقا
 ىوس ايف يل قبي ملف ! !ملاّتحا عيطتسا نأ نم لقثا



 أ نيبثت نونئاخلا نوعزاملا ةعابتا حبصاو ! هيلا نهلامآ عجرم

 ياو

 ملا يذلا - هيلع تلكتتا يذلا كلذف ! سأيلاو نزملا
 | هدذيمالت لما يذلا -ةمالا ءاجر ةيدوهيلا نم فولا
 | عوسي - ليئارسا يدني كنا « نآلا > ظحلا ردوكتللا

 || دقو توملا ءاضقا يلامورلا عاملا نم حابصلا اذه يف ملسأ

 ظ ! هوبلص
 ١ ىلع ا راعي ال ىذلا نزلا عومد اذوه

 ١ نع ةرابع حصفاب كل مجرتتو هيلع بتكا يذلا ساطرقلا

 أ/ يتلا عوسي ! اهلاقثا تحت ةحزار نآلا انا يتلا ةبرضلا ةدش
 || ةياددو ةمكم مل يذلا ميكحلا عيد ولا ئداهلا فيرسثلا

 ااا داو نركشلا هنأ لع لفرم هنا هنن نم ون ىذلاو
 اادحم دريل دواد يسرك_ ىلع ساجي نا عمزملا سيئرلاو

 انااا لك تشالت دق !هافسأاو هتوعو ! تام يلاخلا ائتما

 قاتلا تتح: كلصلا لع ىمادلا ةساز نسكتن الو
 يذلا ريثلا تلمحو بارتلا ىلا ةيناث ةرم ةيكاسلا ةيدوبيلا

 || وه نوكي هنا انوجر يذلا اسم سمس نم عطاسلا رونلا
 || ليئارسا تائب سلجتلف !ةاجر انل قري مل نالا اننكل هايا
 ١ ٠| بائتكالاو لبولاو لذلا حوسم َنسيليلو * بارتلا يف
 | ناك يذلا ىذقو ! هيلع تالكتم نك يذلا تام ةنال



 ىنسكو

 نوياطي نيذلا مهيدراطم هسجو نم نيئتخ وا لوقحلا يف

 نع يسفن كاسما ىلع ىوقا تسل !هاوا ٠ أضيا مهتايخ

 ةئيخس عومدب ءاكيلاو ٠ ةرم دعب ةرم ءاثرلاو حونلا
 قلاو هبضغ ةباحسب نويبص تائب برلا ىطغ فيك ٠ ةرم

 قفصر» ىنلا لوقي اكو ليثارسا رثخ ضرالا ىلا ءامسلا نم

 هيلع انلكتتا نيذلا نحن ائيلع قيرطلا يرباع لك يدايالاب

 لا ره اذهأ «٠ ليثارسا تائب لع 2 وود نوذغتدو

 سيئر - هللا حيسم يللا نبا سائلا هاعد يذلا ريدقلا يبنلا
 ءازح مت دق ”اهحرفو ضرالا ةمكح د دواد تيب

 نويبص ةئبا اي كا

 انيلع ىلا ًاق> نال ركشا اذكهو يكبا اذكتف

 اي بارلاو رامدلا :انفنتكا . انياصا ديدش تعرو فو

 هيلع انلكتا يذلا نال كلسن قيرط ةءا يردن الو ! يلا
 صاخب ةوق نودنب تاف ازجاغو انساظ اه 051

 نم وجني نا ردي مل نيرخآ صّلخ يذلا كلذ ةسفن اهب
 عمسا كليا تكا انا ايفو ! يلامورلا بيلصلا توم

 توصب سوماع يمعب 0 لفسالا رادلا يف دن نهاكلا

 مكل متذدْكا دق مكنا امل كحبسم تام دق» : لاع

 تلصو دوذم يف دلو ءاريزش اييظعاست نور دانلا ١
 لكبملا دق مالكلا لعرب 1: نا رشا

 مسح ل وصوص مصمم م
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 سوماع يفابرلا ردبي ملف «7 لوبزاعب ن « نركي ترئكلاو
 اذكتهو !ةيشنلاو لجخلا نم هيلع قلغأ دق ذا !باوج لقا
 كاستراب م اما نحنو انيلع نيرصتتم انءادعا ىرت
 موكح مهسفنا هذيمالتو انهوحو ُْ 0 با رطضاو

 نم لكل 2 افاق نع سماو ٠ ةءيرشلا ةفلاخم ميلع

 لامآلا نيمقحم نيموي ذنم اوناك نيذلا عيمل ٠ مهيلع ضيق
 بهذ اح هعامتاب وأ هيمدق دنع سولطاب نورخشفيو هب

 مهرمع عوسي اوفرع مهئاب فارتعالا نوْخِي نآلا اوراص
 يراكتفا عجرم هيلا يذلا زيزعلا يبا اي نكلو ٠ هوأر وا

 نوكي نا نكما * عداخك عوسي ىلع مكحتا يئاداو
 ماتفُشو يوامسلا دجملا ةمالعب اموت ةنيبح ناك يذلا كلذ

 ىوقاو ةفسالفلا مكحا حاتري يلا جلاعتلا لضفاب ناقطنت

 الب هتامح ةريس تناك يذلا - اهميلعتو اهسرد ىلا ءايبذالا

 + ًاشاغ نوكي نا نكما - اًريخ لعفيل شاع ااو مول
 اد دلل فتتانلاو مثاننش نيذلا ىذزرملا زكذا انيحو
 قوملاو ممّلع نيذلا ةلياو مهازع نيذلا ىلازحلاو مجزوع
 ةمارتحاو هلل ةتبححو اهَّتب يتلا ةيماسلا ملاعتلاو مهماقا نيذلا
 ةصالخاو ةيمويلا هتايح بادأ ليكو لكتيملا يف دوجسلل
 لها عم روعشلا يف قيقا ةكارتشاو لاق ام لك يف ماتلا

 بتكاو ملَمْلا كسما نا ردقا ال امد -ردقا ال-نازدالا
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 /* اهدبتسا مب نككلو ميرككلا همسا عم « شاغ» ةملك
 لت لك ارمدوتلا نيدلا شارو 10 ىلاًاقح

 ااريبخاو هصالخاب اونقياو هحالصب اونو م 0

 كامل ةنأ عومسل نلعأ لقق ٠ هب هب قوي ال ادذاع مودحو

 2 هتطساوبو -دواد يسرك ىلع ساجيو كامل ضرالا

 نيا :ةتوق نآلا نياف ملشروا ن * امئارش ممالا عيمج
 بيلصلا هيسزك و :تودملاب تينا نيف هنو 0

 ةوقلا يرملاب لب عئارشلاو ةمالا صوصالا نيب ينامورلا

 توملاب هيلع تضق امئاغلال ءاج يتلا ةينامورلا
 تدّيحو ينتشهدا اهعقوتا نكا مل يتلا ةجيتنلا هذه نا

 ناعالا م.نتف 0 لب يدحو ينلهذت و إ يراكفا

 | يف دم هك بوبحملا دسملتلا ُهَسْفْن انحوي ىتح هب

 نزحلا سافنا داكت تلقب ءادعصلا سفئتر وهو هعدخغ

 نيكسن يف خا ىلا رتقو'نم ديت جرم تعمسو ةعطقت

 اةلئاحلا ةبرضلا هذي. ارثأت انم لقا ءتنسل ابرك ةلاع هعور
ْ 

 الاكتا ىوقاو عوسيب نايا ينم دا ًاميرقت تناك .اهنال

 6 دربو هن اهلاما ة ةسحو هتوم ْ اهتءدصق ادلو ٠ هيلع

 ةلمللا مل انا" انكي دقو انتمصم نم مظعا لاول

 ابتكرت ٌث انعومذ"ضانح: تدضنو ائتانعا تعرفت ل
 تحوي تثعمس لو يلازحا كل بكسال :ئلف تدحخاو
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 0 ل تالا انا ةتدفدديييانتتيدتيدتتكتدتيكويدكددكتكتكتتتبدهسسووسسس_

 الئاق اهبيجي علاطلا دوكتملا
 زعو ! ءاجرلا باخ دق !ميرم اب يتيزعت نيلواحت اثيع»

 قبي موا هيث لك اندقفو ! تاما عوسي ثام دق ذا ! ءازلا

 - ائسوفن ةا2 انمر نا - برحلا ىوس هب نينمؤملا نح انل

 سمشلا كلت نكت ملف !انكابش ىلا عوجرلاو ليلحلا ىلا
 لاحلا يف لاحتسا ينيط رون ىوس رهاب ناعملب تءاضا يقثلا

 ادكمه نوكسد نا عاطتسا تيك 3 نفاذ مالسظ ىلإ

 لازا ال كلذ عمو ! هايا وه نكي مل ٠ هللا نباب اهيش
 ترع ةعتأر يننكل ! يلعلا نبأ بفن هناك مربتعاو ةمحا

 !ةايملا ميد علا هدسج يف يرظن تمعناو -- ناسناك

 ةبرهلا هلق يف ةتثدحا يذلا قيرعلا حرا تدهاشو

 تيلمقلا نع لزنأ انيح هيلع يدفن تحرطو ! ةينامورلا

 !توللب ا ىلع ادهاش مقي نا يل هتيحمب الاسوتم
 00006 :ىداه هب اذاف هلق ىلع ترم يدي تعضوو

 هتثج مو ! | تمم 0 ل كل ميدع

 هلل) ةزز5 تاك رح نم ةكرج لقا هورعت الب رك اش داب
 "| ]تا م1 لام انلافا لك تنام هنمو !ثاماتام دَتف

 امب ةقثاو ديغ اهسفن يه اهناك .جلجلتو ةقرب ميرم تلاقف
 «1 اذه ركذت تناو رزاعل ماقا دف ةيناث ايجي لعل » لوقت

 اماو اذه لعفف امح لدئتقو ناك هذال معن ) ائحوب امماحاف



 ا

 دعب كرحتب سيلف الك 7 ًائيم مقي نا تيملا ردتيفأ نآلا
 ««ديالا ىلا ةيناث ةرم سّمدتب وا قطني الو

 ىلع لجخلا ديرع حونن ريزعلا يدلاو اي انكرت اذكهو

 ٠ انلامآ ةبيخو انلشف ىلع يكنو ٠ ائلالضو انءادخنا

 ناب 0 ْي 86 يلا كاكا فل صالغإبو

 يي تزيل ينعسي مل هأ نكلو هللا ا وه عوسل

 1 ٍق ! يواع سيئر - يوامس كالع ءيش هبشا ناك

 ةنا نيئقوم ائيئد هباسنلا ىلا اننال فيخ 3 ل 1ك

 امنا هاوا !توملا لابح نم وجنيو ةسفن قتعي نا عيطتسي
 ٠ لشفلاو طونقلاب انفانثكاب يذقي ىلاعت ةتاعج يلا اناياطخ

 هحالص ركذتب ىسفنا ةيزمت لواحا انا امفو ٠ لجنخلاو راعلاو

 قطدو اماه ي 10 ا ديزي ركذتلا اذه ىرا هتسادقو

 نكما 0 ةلئاق يدفن مي احا يلارث فيثك .مالظد 9

 ” اميظع اءداخ حالصلاو ربطلا ىدسانلا كل نإ
 0 ل ينماع يذلا كاذ اماو 1 امحا انا اذوه

 0 تم اذا ىنميقي نا ردد هنا هب تما يذلاو هتاذ يف

 ةيقاب كلذ لك عم اناو ربقلا يف عضّرو ةسفن وه نآلا تام
 ةطاس توملل سيل نا نيقيلا ءلم انقثو يذلا كلذ ! ةيح

 هيف نم جرخاو ربقلا باوبا حّتف هتوص درجمب ُهنال هيلع
 أيّرمو فسوي :نبا الا نيل هنا ربطو تول ىلع دف 7
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 ل ! ىّرمتت نا هةر ما عشب ا أف 1 ٠

 دسهحرولا ائيا تدقق | ل نسل كاذو باق )ا قرع ام أدم

 يف تسلح امال لب طقف ةيدلاولا اهلاما لك هب تتلعت يذلا

 هيلع نلكمملا م افولا هكرو هتوم باسل لحتتلا 0

 ص ألا صصغ نيعرجتمو همسا لجال يراربلا يف نيمئات

 هعم :هوعقوت م عيج ىلع لوصحلا ْ

 يهوةديدغلا ا عمس خلا كلا _تتكلإلا ايفو

 يمت ل وو ل باقيو سانا ار ىلع ةحورطم

 تدلط دقو اص وا 5 عوسي بلص دعب اهب ىلا ائحوي نال

 لثححت ا يذلا ابتيصمب ركستفا انيحو | مدحو 0 نأ

 يذلا عيفرأا 9 ركام ةعباطما اننا نال قازحا"ىبنا

 توم تامو ٠ هيلا راظنالا عيمج ةنم لاّمساو ٠ هيلع ىلوتسا ||

 ميمذلا عداخا ة ةمصو دعب فاو مثالا

 1 دقو ابلكت رامتعا نم ركثك ١ اهملق 0 ادهو

 كتم اان ابيلا لخد ني سوهاع يلابرلل لوقت

 1 او ” ىلا ها تفقد يذلا كلذ ينعدخ لق نركشلا

 ريقللا كناكد يف تيقب ول كل | ريخ ناك ينبا اي - ينبا ظ

 ينءز مفرش 6 اهم كنان 0 ا شيعت

 ك.عابتا لامآ كب قلعت ين ةربش باستكا ةنلطسا وب

0 

0 

 ظ
 ظ
 0 ظ
 ظ
 ظ
| 

 توتو اهب ءافولا ةلواطم نم رصقا تنا قيئاوع مهرغتو |
- 



0 

 ف غر

 - مصاب ممول ممل 2 تمصصصم مم ةمييمملا

 ٠ يداّدذ ف 0 اذنه نأ ات نيعللا توملا اذه اًريخأ |

 : ناوب هللا يح * ردي فوسلو ٠ يداشر ينمدعاو
 ْ 0 توملا ةصغ عم ينعرجيو لذو

 ٍْ ظ (««! لضملا ليئارسالا
 - نازحالا هله شو نع نالا برضا يلا ىلع

 [: عي اخ

 لا

 || انراختفاو انزع قاصتلال ربقلاو لذل اب ةيوحصملا نازحالا

 ْ انتا ءاتلا دعي ثدح ام ليصفتلاب كل حرشاو بارتلاب
 يكل هب قلعتي ام لك ىلع كعلطا نا مورا يفال عوسي ىلع
 0 يللا ةيوامسلا هتافص ىلع ايفا ب هنا ككل

 مقانقا مامأ هفوقو نيح ىلا -ةامزلا 9 هيلا سانلا كلك

 6-1 هتءاربب هداقتعا قدصي رعشدام ناسنا ةئمبم

 انزكي ناةبكم ظيكف» ما ا
 0 يذلا سرطب هذيملت لاق دقو تام هنا ىلع 0

 ةهترم نا » العفد نا 7 يبغمشب اذام ائحوي لال ةلمللا هذه

 «ديالا ىلا ائيناما لك نفدي

 ةنامح ةطساوب 2 كتربخا ةريخالا يئلاسر يو

 ةئيدملا ىلا ريكا نيح اليل ةثلاثلا ةعاسلا 3 دقو اذوج

 ْ ا سوماع ىمت نكمل ابرشت يلا رصيق ةباوب نم

 ١ تلفحا ذاو كولملا عراش ىلع فرست يلا يف در تاتا ذا

 أ ليللا نوكس م,أجيه ضرتعا نيثئاط سانا خارصي ةتغب
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 بغشلا مظاعتو يلام ورلا سرملا طا ينذأ قرط مث
 دس, ةتنتك ام كل ستقا انهو ًاعافترا خارصلا دادزاو
 0 0 انلك تسد 5 نم ىلا ع 5 مجرم صوصتخما

 اريفغ عج ىرا يب اذاو عراشلا ىلع فرش ةكرشلا

 | لحجر يتثم و مثو انّتيب لباقم اوزاتجا مدقتم حيباصي

 نييداللا نم ددع مهنيبو رظانملا ءايدرا سبالملا ثاثر

 يذلا ريثبا نهاكلا مهنمو راسملا يف عارس الا ىلع موش

 ناسرف ةسق ءارولا ىلاو ةجيملا ه هلاوقاب مهي مرضي ناك

 ايشام انا نوسرحت ميحامر نيعرشم نامورلا نم

 ةتيللو ىخر» هرعش ناكو ! عوسي ناك اذه ٠ مهمادق 1
 رابملا نواب رفصا وهو ةقّرع ةياسشو 6 همحوو ةفوثم

 اذكهو ءاكنلا يف تطرختساف ةتباث رمدقب شام ةنكل

 | عفرف وه 2 ثدح اذام 0 يعم تجرخييتلا 0

 4 ناكو. 3 ”احونت ان 0 تار لاق ائيلا 0

 | ىلع ةبرض نهاكلا نا الول اذه نم رثكا لوقي نا ههزع

 نامورلا نأسرف نكلو هربا يفت قي هلك عمجلا داكو هيف

 دق اونكو هتييذا نود اولوحيا .ةبج ا مهحامر اوبوص
 اوتاو مهدئاق ىماوا سسح فيخملا دوهيلا بضغ نم هوذقنا

 تمطقناو عيمجلا رم الو٠ سطاليب ىلا ةنواصوي هتسارح يف
 هجو يف ترن ًافيخم توكسلا عجرو جيجضلا تاوصا

 0:77:77: ااا ب ييجللمللللللا



 ضم

 ينالأس مث ةعقتمم ابتيأرف ائيدا
 اكتسمم نوكي نا نكسمأ اذه لك ٠ از

 ف 7 ةملكتب ييحيو تسع نا ردقب ىذلا اذه - هتداراب

 ملف "7نآلا ءاندهاش يذلا فيخملا رظنملا اذه نم دارملا

 لكف يدل كرد ريغو م ناك ةنال اهبيجا نا ردقا

 مر بن يك نا نم يائيع ةتدهاش ام ناك ةتفزع ام

 31 ثلا يف اريسا رح « انلاما ةلمقو ٠ انااحر طحح ناك يذلا

 نكمال 02 ائيدا تخرصف * نبعم الو ذقنم الب

 نا عيطتسيو ريدق ين هنا ! توع نا نكم الو! ىذؤي

 ديرزيل ةسفن مّلس انا ت2 حلت اتاوما مءادعا عرصي

 ةلعني ام شحن الف ٠ مثرامد مظعيو هئادعا ىلع هراصتنا
 ةراَيْش اوذْرَِي نا نيرداتياوسيل ذا !ةنكلا رإ 00
 يقرا 0

 ضرع .لجرب اذا اثرم يتزيزع اي ملكتن نحن ايفو '»

 حتف اهدنعو اهيلع نيتفقاولا ةفرشلا تحت لسناو ًاصصلتم
 دوج عبتيل لعشم مديبو ةيجراخلا ةباوبلا سوماع يلا

 رون عقوف عوسيل ثدي ام رظنيو انبلطا ةباجا بعشلا

 صخش انرظانل نيستو ةليوطلا سرطب ةماق ىلع حاصملا

 أم ىل لف 7 سرطب اي تنا اذها ' يلا خرصف ليلحلا دايصلا
 27 لمف اذامو ”عوسي ىلع ضيقلا ءاقلاب ىمأ نم ” اذه

 .مبب ا تتتتتتسسساااا حل

 201010001700 حوسلا5هس 700[ ارا0ة0ةةة ا



 ملال“
 ميما

 | لذارا اًشر دقو ةمادعا لطي ضيغبلا افايق نا”
 لعفلا اذه اولعني يكل بهذلا نم شحاف غاب د وهلا
 || اذه لاق " !ةعم توغ سوماع ينابرلا اهيا انب ملبف ٠ مالا

 ىضم مع اسييف ةتاداج يلا عطتسي م ةعرسب ودعي قاطناو
 (| تقو نء ةناآآلا اًديدج اربخ عمسن ملو ةعاس كلذ ىلع
 أ | حواتو افايق رصق نم تاوصا جبجض انب لصتي ناك رخآ ىلا
 || ةفوف# ز ةليل نم اهل ايف ٠ كانه ةئيضملا لعاشملا راونا اننيعال

 1 جرت نا 2 رثك ١ ائيدا تيه دقو بيرلاو فواخملاب

 || لك فرعتو عمستل رصقلا ون ليللا تحت اهبجو ىلع ةئاه
 ا|ادقو كلذ نع لودعلاب اهيلا لسوتا تنك يلا الوأ ءيش
 | ١ اننالا هته هيلع نعت ابن ةلاسر انهبال رز تادتنا
 أأ ىلا غرستو ملقلا كرتت اقوص تعمس املك اكل ةنزحملا
 || اذامو ٠ ” ةفيخملا ةليللا هذه يضقنت ىتمف ٠ ةعلطتم ةفرشلا
 لأ ينلاب "ملي ءيش ال ناب ةنمؤم انيدا نا ٠ :دغلا انل نلعي
 ىدخي نا نكمي ال تاومالا نم كاخا ماقا يذلا نال سدقملا
 1 هللا. < نم كأي هنا دعو نا ءالضفو٠ توم ا

 || كلذن ًافثوم ةلمالا هذه عمجملا لخد د كملم

 || "ليكم ىطاليبو يفامورلا يمركلا ىلع سلجي ادغ ةنال
 أعم كيلا هلسرا يكل اذه تيتك ! هياجر دنع دويقلاب
 ائيلا مودقلاب رزاماو ٍتنا يعرست 3 يكل رجلا دنع كلأ

 مح تمسصسم مسصسسا



 نس

 !|اهيفو ريخالا رطسلا كا تلمكالا كثف قاس

 ||" يطالبن لع نوغلم ةنبكلا نا'انملب دقي [رو تدع
 || تاوصا انناذآأ تقرط دقو ٠ توملاب ينلا ىلع مكي ناب

 (| تصعب انه نم عوس زم>امنعبو | ةراس ا

 ||نم ةفرمم ةنايثو ضتلاةذش نم ابعت اخرا ليد

 || ةنكل عوسي ريظن هيلع ضيقلا نيلوا اهب دوبيلا دش ةرثك

 ْ مهاب هْمَمُل مديس ةبج نم سلا نكاسو باقلا تا

 ٠م ةسفن ذقني ليلق دعب ةناو ىذاب هوميدي نا نوردقي ال
 (| نكت مل ةوقب ليئارسا ىلع اكلم ةسفن ناعيو هئادعا

 | انءوي نآلا جرخ دقو ! بوقعي هلا ةئصيلف ! ناسنال طق
 أ| اسبالو نعاك يزب ًايّيزتم رابخالا سسجتب لكتيملا ىلا

 ا|نؤيقاس دوبنلا نال كسنيو فردي هلا سال

 هيلع مثدقح ردقي عوسي عابتا ىلع
 مداوج ربظ ىلع ودعي ًالوسر ترأرف نآلا تعلطت»

 ىلع هاَقلاو تاولطلا هب رثعف انّديب لباقم ءاج ىتح قربلاك

 ةنبا بيطخ سويليموع ديمالا مداخ هب اذاو انتباوب ةبتع
 هش دمملاو ةنككل هتثاغال تاز لاما يف يهلا انيدا 5

 لماح هنا: انربخاو هداشر كلتما نا ثيلي ملو ىذاب سصي

 ال ناب امحوز ىلع حلت 7 سطاليب هاما امسول نم ةلاسر

 دنق اهمال هليبس لاح يف 4ك رتب لاب ينل : دي ضرعتي

 5| غل



 انف

 ىلع ًاسلاج عوسي تأر هب لئاه ,ملح نم تآلا تظقيتسا
 ابطوم ضرالا العاجو ءامسلا موجنب الكم ةنوكسسملا شرع

 ةحراط ماظعلا ةملآلا لكو هل ةدجاس ممالا عيجو هيمدقل
 ! هل ةدعتم هيمدق دنع ابتلاوصو امئاجمق

 يرجي قلطناو هداوج بكر همالك نم غرف املو»

 ةيئلا هده اثيلا تحوا دقو .٠ سطالس رضق ىلا ًاعرسم

 نبا وه عوسي ناب انمثو ذاو ٠ امنع ربعي ال ءاجرو حرفب
 ْ سانلا هب ةعنصي ام فان دعن م هللا

 أدتباو ليللا فصن دعب ةئلاثلا ةعاسلا ثراص نآلا »

 ةموادم يتعاطتسا نود لوحيو اًدراب ًاسراق ببي رجفلا يسن
 كلا ةلامرلا هذ كيلا تعبنا قوسو كلا ةناكتلا

 ةديزحت جال غيل روشحلا يف ئطبتالف نيد تااوب حتت
 تقولا اذه لثم يف اونوككي نا عوسي ءاقدصاب لمي ال ةنال

 ملسروا جراخ

 نم ام لوقي وهو داس: تقولاو يلا عجر نآلا»

 نرعمتجم دومملاف ةيحلالا هتوق ىوس عوسب ذاقنال ةلمسو

 ىوس سطاليب دنع سيل ذاو٠ ةمد نوبلطي مبلكو فولالاب

 مدقي الثا فنعب ةوقأا لاعتسا ىذدخي وبف ركاسعلا نم ةقرف

 اذهو ةئيدملا اومصتغيو يراهج نايصع ىلع نورئاثلا موقلا

 نا" يلا لوقي اذهلو اودحتا اذا ةلوبس لكب هيلع نوردقي



 مسا هي
- 

 هيربلا ىلع مكتملا فوخ نيب هرما يف 'رئاح سطاليب
 ركقنم نم سيلف عوشي ىلطا نآ هني 1

 صلخ يذلاو بئاجعلا عنص ىلع ةرداقلا هتوق ىوس يال

 ةسفن صلخي نا بير الو عيطتسي قير

 ” ةرضحلا 'مستقا دق لجرب اذا ملك 00
 ىلاةيراض ةئشخ ةيهل اذ نيمكتنملا ضيرع ةماقلا ريصق ناكو

 ةءاندلاو ةسخلا ليلد هيف ام عيجو نيئقيض نيئيعو ةرمحلا

 نيئر هزارتها نم ائعمس اسيك ىنميلا مدي يف ما هلل

 السا ىلا هسأر ةق نم دعترب رفد نإ 15
 هبشا ةئيهو شجا تودب هل لاقو هديب ةكتسماو هيمدق

 نوتحلاب ||
2 

 كل دنأ »
07 

 وذا 0 ماكنت نمع ” يطوي رخسالا اهم نم عدد 0( : 20 3 د

 هذه تلعف ام تلعذ نا دعب اذه نوكي اتسح © تنأ هلع

 ًَ 0 2 5 د

 ” رجني ةنظتأ 7 توعأ * توه 7 ةنولتقي مبعديأ »

 طوسيخ نم ىوقاب هيدل لاسجلا تسيل !دارا نا عيطتسي
 انيزح قمع ةناجاف (| رتل

 ! عافد لقا دبي ل٠ الجرو ادي 'ئثوم هنا -الال » 1 0< 1 7



 ا

 أ | ذاتنا يف ىعسي الو اوهاش ام هب نولعفي مبكرتي ةنا فاخا
4 

 عفدناو دوقنلا سيكتب فئعب ةئمج برض اهدئعف» ظ

 خرصي وهو جرخو 0 ٠

 !توعال' مهدوقن ةنبكللل دراو ! ةصلخا م

 ام مبيديا نم اهب وجني ةزجعم عنصي ُةناب ًانقوم 0 ولأ
 ىلع 0 مها رد دذخا ىنا توحر دّقف ٠ رهدلا ةتعدا|

 يدلح قا رد ا و هتوق ةطساوب مرنم تالفالا هتعاطتسا ||

 ناسنا اي كصلخا فوس ٠ هسفن صيل# يف ابلمعتسي ال هنا
 تفرع ينتيل ايم ١ تنا تسلو يالا انا ينال يدبلا هللا ||
 انع ىراوت مالكا دو ' 1 توع ال ةنكل - البق اذهأ|

 هيلع ديزم ال لاهذنا يف انكرث دقو افايق راد وحن ًاقلطنم 1

 ظ يبا لاق ٠ ةئم هائممس امعأأ

 ل لص نإلما اذردمل نا - تبق نآلا. »
 أ| ةيههالا ينلا ةوق ناب ًامثاو ةئيكلا سيئر عدخيو مهاردلا ||

 اذوهي نا ! ريمضلا ةوق اورظناف ٠ ميم صلختلا ىلع هردقت ظ

 ةيلتا يذلا نا 0 ملعي هنال ًامعرو افوخ : ىلقم ذل ١

 *!مثا وا ةيطخ نودب لجر وهأ|

 ! اموت حبصا عوسي بيصنو سمشلا تعلط نالا »
 ام ينكل ٠ بلصي مويلاو توملاب هيلع ىضق يلاولا نافأ |



 | فوس ةناو توع نا نكم ال ةناب ةتقوم اذوهي ريظن تلز

 ا_ةةدرن !ذكهو يبحخش >اعنا وأ ةسحع هأي كادر

 ري رم ىمع ةئنأ ةنعك ام ززعلا يدلاو اب يبتتي انهو

 ةناك ةلعت كنا وجرا ادج مهم ةنا ذأو رزاعلو انرم ىلا

 عاقل نم ةلاح يف ليللا لوط تتنك يال ىنم بوتكتم
 كا 0 ١

 تنك اك تالا ك2 نأ نم 9- << نارطذالاو
3 : 5-8 5 

 عوض نالا-.ىيكلك لمكادق 35 نالاان 0.

 . - و ' 0 . 50

 نيدللا امدح نن بوماع *ي اتعمس ايسح 8-2 اع ككل لحفا |

 د 3 1
 لازب ال هب اندافتعا ناك *. كر مل ةنا انل نهربو هب

 توعدو د .ثلا ء1طت5 5 تال . طاوع لك و يبلق
 534 - -_ - يي 531 ب

 هن اتعادجتا مغر ىلعو رعحالا هتحار ناكم وحب اوك

 طقسا ال !ال ٠ ءا ٠ ريقوتتاو مظعتلا ناسلب هركذا أدوا ول
 يت ظ-6 0

 * ىلا لوق يف ىلاذ ىلع لكتا نا معلال ا

 + ما | ١ || . ب -.ا احإ .ى] 2



 نال

 | اذه لشم زيزعلا يلا اي طق ناسنا ملكتي مل كلذ لك
 ع ناك لبف قتملاب ىلا هوايش نا بهو ! ناسنالا
 هللا نبا ناك ءيش لك ينف ”اذه لمع امم مظعا لمعي نا

 أ انداقتعا عزتتو انلامآ لك مطحن ةثداملا هذبف هتوم يف لا

 ! مهيسملا هنا

 تننا

 ةمحملا نكد و ةئيزحلا

 انيدا



 نوئالثلاو ةيداخلا ةلاس ل

 زيزعلا يلا

 ْ عاريلا ىلع تضيق ىد> ةياسلا يتلاسر متخا م

 || كيلا. يتباتك يف دجا ىننال هذه كيلا ستكا تسلجو
 |( ناوملا ضيضح ىلا يمفني ىوه يذلا قيمعلا يفزحل اًدفنم
 ىلا ربتلا نم *ىث فاضي نا انكم ناك ناو * ةلذملاو

 تك ىفآل“ك لذف:يرصانلاعوسم نود 2
 هب نايالا ىلع كلمح يف دا عرذ تيلخاو دبا اياطم

 ةيكملا يف ادج ينقوفت كنا ًاقح ٠ يلا اي ينعاسف ٠ يريظن

 ناك نم نكلو ررمالا يف مكحلاو ءايبنالا ةفرعم يفو

 تاذ - ىعذا امم لقا ناك عوسي نا يف مكتملا عيطتسي
 ناكي اذه دعب ةدقتعسب تسا ا هآ 7 هحيسمو هللا نبا

 نك داس ةررطلا اذه نم هب عمسا نم ناك ايكو يرشب
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 1 تافصلا 1 | ًاهئاذو ةسادقلا 0 ةمحملا |

 كلذ رادتمب دادزا دصاتملا ةلاشو ملاعتلا : راو لاوقال
 نم -: عومسإ عم رقلا ْي كلف د١ كي ا

 هليوم تاءاجؤلو ورق ا نآلا ||
 ا عيطتسي ناسنالا نا يدعو ٠ تازجعملا مظعاب ْ

 يشيو كالم ةروصب ايركد نا عيطتسي لد ال ةمحلالا قئاقملا :

 جرو ىنوملا مديو رحبلا ىلع يامر مدي ىملب ىضرملا

 نيقفانملا نيعداخلا ريكا نم اريخا ربظيو نيطايشلا

 امصق اناكم ةلؤملا راكفالا هذه ذصنا ىنبكحا
 001 هاك اع لملتا نم كودو ام راجأ لل دعا
 فركتكملا ىلع فوقولل ًاثطعتم نوكت كيكدلو كنتنأل

 هتوع مكحلا امملع يئنبملا

 نكسا ٍقاذ دجا هيفو هماص موي يلاثلا حامصلا نآلاف
 دأب ىذم دقو ٠ ””كنلا ةبانكلا ىلع ردقاو سما نم 0

 مكعب

 ةعامتأ للري الو ةكلصلا لغرس 2 ةعاس نورعو

 دقو ٠ ةيربلا شوحوك نودراطي هيلع ضيقا نيح نم
 الم ام دعب مبلسراو نيينامور اًدوئج ناشح رجأتسا
 نيب رصانلا ىلع اوصل ناكم لك ىلا ا مبسوور

 ليللا فصن سما ةليأ من ل 1 نيه هعلرإ 1

 ىلع هاندعاس انيك سوماع

 31[ لاصممملببببباالاجب ب ب ب ل يصصراج ببي

 + فيم 2 م 4 ل ا ا 15 1 ةيدر» نسوا ل عر 9 1-4-6 1 2
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 |نفادم ىلا يدري ضرالا تحن نإ 0

 امهالكو عوسي ما ةيرصانلا ميرم ةتيحص دقو لكسيملا ت2

 ىلا نامهذي كائه نمو ايثع تيب نيدصاق ةئيدملا نم اجرخ

 ةماقا يذلا رزاعاو ٠ تراسئج برق دردمحلا ائحوي تدب

 دمالا سويليموع نكلو: اضرا كسمأ تاونآلا 00
 (سويليموع) هنا امك ائيلا هب ىلاو هقالطا يف ىعس ىنامورلا

 دوريلا موجه نم ًايدافت انتيب لوح دنا نم ةيماح عضو

 ىفداب ةضرتعم ريغ كيلا بتكا نا عسيطتسا اذلو انيلع
 ديعاومع نيقثاولا نم سويليموع ديغ دحا قري لو جاعزنا

 ةناو هتوم نع ًايلج أبت عوسي نا لاق دقف هتوم دعب عوسي
 لوق ركذتت اضنا سرطبواةسنا نيب سر ا
 د 0 ال سوماع يدع نكل و ةملكلا هده عومسي

 لوقيو

 هيلع لبيو هترم نعاس نا
 امئاق عوسي رظنن انوعد نكلو ! هتمايق نع ءوذتلا اضيا

 « ! قحاب هب نمونف
 تانمالا ديدُش هدوبت ةثادح لع هن 1 1

 انريظن ءيش لك هلاها نع ًاضوع هنا ىح عوسي ةمايقب

 نيذلا ركاسعلا ن م ربا ةنغاب اذا بجعتي ال ةنا لوقي

 دقوا توملا نم ام يح ثععب عوسإ ناب ربّدلا ةسارح ىلع ميماقا ظ

ّ 



 ملك

0 

 زيزعلا يلا اي يننكل !اديدج ءاجر يف ييجي سويايموءناك |
 5011و عدلا ليس ةكراطو نوعلملا ةدندج تدهاشأ
 ىلع اة 1 ةامحلا ممدهعلا 0 تأرو يزمرقلا هح رجح

 ايجي هنا لمَّوا تنك هبلق قراخ ىلا نعطي مل ولف هرددص
 يلق نم تعذتنا ٠ ءالجنلا ةئعطلا كلت نكلو ! ةينأث
 لب هفنا فتح ايم ربظيو ًالالحلا لحتي ملف ٠ .اجرلا
 5 0 كت كقيع 5 هندهاس 0 اذ 3

 اة رار ءطيمرع نقي ل نا ول ذدا تنكو : هلق لغاد
 ذثنيحو عومسل ثوم ةعاس قى مريظن 1 تل يننكل

 ! ىلاعا ةعم تام

 :ء القن تناكف عوسي ةكاحم تاليصنت اما
 تيب مادق ىلا عمجلا « هسد قع ام دلعي » انحوبو سوماع

 سقف لفسا دلال ةناتعذا ((ناعر مهل لاق نائح

 عرسا 22 "ل ةزجعم يل عنصي 0 اصعد

 + تعدم ددفمم سوو يصمم بح سس

 يد

 || نم ددع مهيبو دوريلا روبمجب 2 12 راينا دحوف الذان

 ناك ثيح ىلا لوصولا عاطتسا دملابو ينامورلا دنا

 هيف سرفت ام دعبو ٠ دنألاب ًطاحو ًاقثوم ًافقاو عوسي
 ءزملا ناسلب ةيطاخ ناعماب

 ىلع مكحتل تئج دقو ” دوهيلا كلم اذا تنأأ »

 00: ا ذآ أ 101212121212 2 ] ز] 0 ة ةي0ي060يا

 ل ا و سس وي

 ١



 نيك

 ا يرمانلا اممآ كلب نم 1 ءامملا نم ةنأ يل رف ةدواد يس 355

0 
 بلق يف ظرنلا لعشا كالذو ًاتكاس قبف عوسي اما »

 لخد اهدنعو مدخ ىلع عوسي مطا نا ىلع ُةثعبو نانح

 [اجوزتم ناك يذلا ةئبكتلا سيئر افايق دنع نم لوسر
 هيلا قوي نا بلطي نائح ةنبا ةسرطغتملا ةليمملا رمب

 ىلا ةوذخ ! لاع توصب نائح كاذ ذا خرصف عوسيب
 دارا يذلا لجرلا ىما يف رظني افايق يرهص كانهو ! رسمقلا
 <ءايا ةثالث يف هءانبو لكتيملا ضقن

 اومجهو بعشلاو ةنبككلا نم ميظع ناجيه ثدخح»

 يف هيلع نولواطتي اوذخاو 1 ءودلصا  نيخراص عوسي لع
 1 د تك اك نم هب نوطيح مثو قيرطلا
 ةوقلاب مثدص ىلا يفلامورلا

 5 تايار رمق -عارصو ةئتف جيجض
 موجه خارصلا اذه يلو مث ٠ "1 ممالا تمثل ! ةربادبلا ىلع
 ا 00 مد و لذ رقبقتف س را ل لا

 ريمالا لمقا ةكرعملا هذه نابإ ُْي 1 ةودع عوسإ 2

 تأ ناك يلا ةييتنكلا نم ةقرف ةمدقم يف سويليموع

 ميديا نم عومسل دقناو نيرئاثلا لمس دّدنف ةماعلا هثدايق

 ةلفسلا مهعابتا ن ءم كدحلا) ةامح ةراسح مم ق ىلحأ م دعي



 "م

 ءالؤه ديدتت ىلع كردقت 1 نم ةوق كل نا يديس اي 3
 ملكتف أ مير | انيقردت 6 ةفاصعلاك درك لذارالا

 عوسل ةياجاف 1 يملالا كل سماب نودي 0

 (ملاعلا ىلا تيتا ةعاسلا هذه لجال ! ينبا اي الك

 أنا يب قيلي ةناف هلجال يلا ينلسرا امم مسق اضرا اذهو
 كناو 2نآ رجب سويليموع لاكي كا يي 1 تا لمثحا

 نم رزاعل ا دهاسا 1 ا يىديس أ توع نا 00 ال

 2 ريقلا

 ل نكلو» توما يكل ملانلا اذه ىلا تيتا
 ٠ ضيا اهذخآ نا ناطلس يلو ِقايح عضا يلا ٠ يسفن نع

 امو يلا مبطعي ملول ناطاس يلع مه سيل لاجرلا ءالؤهو
 اذهو ىنبا اب ىذاقنا لواحت الف أاضرا انا مديرا يلا 600

 نا يف يغبتيف ٠ ينع ا يذلا 4 أامعسا 1 عدق 3 مويلا

 ىلاو مكحلا ىلا م 12 ١ نا اذا 1 يقام أ أو 0 1-0

 "ظل ثثرح 0 2 اهنيب قرح ادهو ؟!توملا

 سبعشلا أ ةيمادلا هيلحرو هيدر حاراو هقانو س ويليموع

 نامورلا ناسرف ةرك بسب اًلايلق ةجايه نكسس ام دعبف

 ةثِج ضعدلا لقن انيب ناجرفاو يغشلا ديدحت ىلا داع هيلع
 عيمطا 2 نايعلا نع اهوراوو حارب ةنختملا لا



 مم

 اومله !افانق ىلا ! افايق ىلا "نيلئاق دحاو توصب خارصلا
 هللا ةسفن وعدي نم نال !ةئبكلا سيئر رصق ىلا فدجملاب
 سيئر ىلا هوذفخ ثوملاب ٍباقعلا ائسومات سسح بجوتسي

 رداق أ ” غوت ىلع لالا سويايموع داعاف 5 ةنبكلا

 | كاسراو يدا رجا لقا مظملاينلااه ١ كذقنا نا

 ةنبكلا سمثر نا ”عوسيؤباجاف د وادع ىلا نمالا حانح ىلع

 هتسارح يف سويليموع راسف ٠ “ عاطي نا بجو ينيعدتسي

 ناكو ٠ ةاجنلا هضفر نم ًابجعتم ةنبكلا سيئد داد ىلا

  ةلخاد نوره راد تناك ىت> حيباصملاب اجهوتم افايق رصق

 |عوسيب يلامورلا دنألا 00 حابصم ةئم روعب ةدقتم

 ا تودادزي مثو ب نم ىمعحن ال 2و مهءاروو

 ةييرك لما الاول كاد دا 1 ناكلاو ىرخأ دير دق
 فصن دعب ةيناثلا ةعاسلا و2 ناك تقولا نا عم ةسائرلا

 0 لكم ف ساجحي نا لبق نم ةداع هل قبست لو ليلا

 غورفب رظنني ناك ذا ةكل ةراشتسالا ةفرغ يف تقولا

 مت ةعاس كك قوم هسناسدبو « هيلا عوسي راضحا ريص

 ةداعلا قوف ةسلج نآلا دقع « نوتيزلا لمج يف هيلع ضيقلا

 ءكانلورو خويغلا نم ددع هب طيح ا ىوتساف

 ينلا لوخد نوبقاري بابلا ىلا ةصخاش مهويعو ةنبكلا
 يذلا ةسفن افايق كلذ ىلا ًاثطعت مهدشا ناكو ٠ يتلا

 2 ا ا ا ص سعر |

 يا ااا اساس ا اا ل ل اة نة طل امل زا طلاس كس ته ست صمم



 موت

 بمعشلا لك نويع يف هل ارظانم حيصفلا يرصانلا ذا
 لخد املو ٠ همادعا ىلا فبلتلا ديزمب قاتشي ناك اذهلو

 ةليوطلا ةتماق افايق انح فرسالا سويليموع ةمدقتي عوسي

 ذخاو مامالا ىلا ًالواطتم هقنعب نار 2و ةمادق ةلئاملا

 دسحلاو ةريغلا رارّش نيتحداقلا نيتداللا هينيعب ينلا جدجي

 ١ ءادعلاو

 محازتملا غمجلاب اهبجر ىلع راذلا تصغ لاخلا يفو »
 ةعنترملا ةكحدلا ىلع مهضعب داشتحا ىلا ىمالا ىذا ىتح
 ٠ ةنيكلا ءاسؤر نم مث ريغو خويشلاو ةّتكلا سول ةزرفملا

 يسرك يناج ىلع تفطصاو ةينامورلا ركاسعلا تمدقت مث
 يمدق ءىطوم ماما هدحو ًانقاو عوسي ةكرات ةنبكلا سيئر

 فقس ناف ديدشلا ملالاب ًايضاقو ار ثوم دبشملا ناكو افايق
 بهذلاب ىذغملا ريفربلا نم ادومح نيعسب ًاموعدم ناك رادلا

 ةئيه ىلع ةيركلا ةراجحلاب عصرملا بشيلا نم اهتاردجو
 نياسبتو امئاولا عونت ىلع راهزالاو راكالا عاونا لك لثت

 فولا روئب عطست حابصملا ةئملا تناك و اهلامجو اهكتسح روص

 ةديدشلا ةدمعالا حوطس ىلع امهدراونا عوقول ءاوضالا نم

 .ءالالا رئاس ىلا رهاب روئب اهنع ا,ساكعناو ءالللاو لقصلا

 ايدترم ةنبكلا سيئر ناك ينلا ةئيمثلا للملا نع لست الو
 ىلا ناب ةثاأحملا هتردصو ' رهاملا يهابلا هجات نعو اهم



 نك

 يف ةبشاثلا نامورلا حامر ةئسا نعو ٠ رهارما ىلغاوأأ

 أةججأتلا لقصلا ةماتلا ةءذالوفلا مهعورد نعو ٠ را وثالا دايك١ا

 ناك دبشملا كلذ يف انضم لك تال رار سلا اناك

 راببنالا ىلع رظاوئللو ةريلا ىلع رطاوخال ًاثعاب

 أ يماطلا جاجعلا رحبلا كل-لذ رظنم ناك ةلمابو»

 ةرئادلا بطَقلا عوسي ناكو٠*ةياغلإ الثئاه ةيرشملا سوؤرلاب

 ضغبو ةهارك ابيلا ةبجتملا ةطقنلاو عيمطا راظنا هيلع

 فنعي ابلفاسا ىلع ةرسسكسم لا ةراثملاو ٠ نيرضاللا دسحو

 عملا كلذ نيب هدحو ناك ةناف ٠ ةدبزملا بضغلا تارايت

 هيف سرفتف !نانحلا تياث - ًائيزر ًاثداه يمحي ال يذلا

 اوصخش ةئبكلاو ةتكتلا نا امك لغلاو دسحلا نيعب افايق

 ٠ ةداعلا قئاف بارغتسا نع فشي ام نوملكتتي نيلهذنم هيلا

 بطاخو توكسلا ابلاط هديب حشاكتلا افايق راشا مث

1 
 لوقي !تبصلا رئاطلا ليلا يبنلا عوسي تنا اذا »

 كنم ىز نا دون ني اهو !ىرملا لي رداق كنا سانلا

 عيطتست ت توملاب كيلع نالا تمكح 00 نظتفأ ٠ ةنآ

 ”كتاذ مقت ناإإ

 7 ةلاوحا تاك و كارت يديال ًاثداه عوسل ٍيف»

 هبحو اتاّلك ةيوامس ةسادقو ةيحلا 0 ةعفرب ار ومعم اذه



 مسا

 ظ يف ًالاح مالسلا ةناك ربظو ٠ هحمالم زئاس ىلع انهرشاو

 سيهرلا هزوضح نع ترد ةرق نأكو !ناسلا ةروض
 شجا توصب افايق رهخ هيلا ًايثقو ًاقلطم اليم تثدحاو
 داح

 اذاع لجرلا اذهب يلا اوتا نيذلا لشروا لاجر متنا 5

 ىوكشلا هيلع مهل نيذلا مدقتيلف ” هيلع نركلشت

 لاقف٠ ”انسومان ىضنقم ماي فوسو يدوب هنا ٠ اهونلعيو
 دوهيلا متنا مكل سيل نا ليلملا افايق ملعيل ' سويليموع
 مكتتما لك ةايح نال تولل لجر ةمكاح ىلع ةطلس

 نا نوردقت الف متنا اماو ٠ ةالولا «+باونو رصيق دي يف

 'توملاب دحا ىلع اومكحت
 || ىلع ىروكشلا ميدتت بعشلا نم افايق ىلط اما »

 | سويليموع حيرصتو كلذ دعب سطاليب هداعا دقف عوسي

 ||| يلاولا مادق دوبيلا هداعا عوسي صيلخت ةيغب هادبا يذلا

 | ىلع اذه سريليموع قطن دقو ! هبلص قيق# ةيغب ينامورلا

 || هقالطا يف ىعسي كانهو سطاليب ىلا عوسيب قوي نا ءاجر
 هل ادساح الو ينلا ىلع ًاقئاح نكي مل سطاليب نا ًاملاع
 : افاق ةباجاف٠ ءيش ىلع

 ” ا كلو نيرشلا ناتمورلا انآ تلق مسح »

 ظ | سومان بجو انبعش مام نا رصيق لبق نم نونوذأم



 مو

 | عمسل ص تدم ةعرج كأم 4 هع عومسلا حص

 'هويغلا

 اا ةمكماو ةنيكلا ءانو نم ددع مدقت اده دئعو)»

 عسب 0 هناب ثدحا دبشف سعشلا لذارا ع نم لاجرب

 حرص 0 هذه لجالو ٠ نابلس كللا ملا ف هنم 0

 توملا ىلا عوسي 0 نا اوملطو ”1!فّدحم ”ةنبكلا لك

 ةبديدخاهتاودب 1 الغ ةنبكلادشا ناك يذلا اي امجيبا هامرف

 صدت راثف ٠ هع اهدرو هحرب اهاثلت ركاسعلا دحا نكل :

 دبش مث ٠ ةئيكست افايق عاطتسا دبحلاب نامورلا ىلع يظعأ

 توتعس 0 طد اال هنأ ءرماسلا ف مّلع عوسي نا اذه اي أايجيبأ

 أ ضرالا نك لك هيف نوكت تقو ا لكل ف سانلا

 ىتح هذه هتداهش نم غرف امو ممالاو توبملل لكيم

 الوا ةنوفطتخي اوداكو عوسي ىلع مهائساب روضحلا "رص
 دقو ٠ توكسلاو ءودهملا ىلا مثايا ةتوعدو افايق ةراشا

 مبجيجض نا لاتف رذئنيح بعشلا ةلاح مهضعب فصو
 ميل رسما دكا ريثرب ءىس سن ةيسأ اناك ؟اجيه دادتساو

 م. ذبلا- ةقيدح ةكرعم دعب لكلا 2 10
 0 تايانملاو متارملا يف ةربشلا عئاذ ثلاث دهاش ءاج



 ىلا

 هب تأ دق هنا ىلع لديل سخانم يف تافاطخو كيد هدي
 ناكو ةدابشلا ةدأت لجال كويدلا ةبراحم ةحاس نم نآلا
 (نيي عج ) ناهيالا فلح ىلع ةئبكلا نم نيلومحملا لك
 عوسي عمس هنا دبش يذلا لجرلا اذه ريظن ةبذاكتا

 ال رجح ىلع رجح لكتيهلانم هيف كرقي ال موي قأيس لوقي
 ةنيكلا اعدو ا صومأ ا لكيملا اعد هناو ضقتب

 نيبسيرفلاو "بلاعث 'ةبتكلاو ' نيعداخو ' “نايمع ةداقأ
 . نيام 2

 قفنت ملو رخآلا اهدحا ضقائف سماخلاو عبارلا اما»
 ةتاذ وعدي ةعمس هنا لاق دحاولا نال نيرخآ نيئثا ةدابش

 هسفن نغ لوقي عوسي عمس ناب رخآلا ةضقانف ' هللا نبا"
 0 اولا لاق ىرخا ةيضق ىو. ٠ تانالا.نبا طف هنا
 نأب اذهاش رخالا هدرف ٠ دحاو هللاو هنا لوقف ٌةعَيس هنأ
 ةئم مظعا هللا نا لاق ةعمس

 ىت> ًاضعب اسمضعب قفاوت مل هذه ريغ رخأ تاداهشو»
 ةاسور اضيا ريحت و ضقانتلا اذه ءاّرج نم افايق كيترا
 قالطا ةرورض ةئبكلا مظعا ىءارتف ٠ ةيتكلاو ةنبكلا

 ًافقاو قاب عوسيو اذه لكو ٠ دوب ىلا ةجاحال عوسي
 ةعساب را ةمحوو هردص ىلع ًاميلص ناثفثوم ماديو

 ةءارب تاش نع سويليموع لاق امك رفسيو ةعاجشلاو وحصلا



 مو

 ! اذان ةنكلا لس رصف هليذ ةرابط ققحتو هتحاس ْ

 بيت تسلأ ! هلكيه ىلعو هللا ىلع ف فدجملا يليلملا اهيا |

 هج جملا

 *!كيلع ٠ ءالؤه هب دهشي ام عمست الأ | 0

 لظف مالكي قطني نا افايق 0 اعماص عومسإ قبف »

 ةسبج ىلع رخالا ةدعالا بناج نم عمس توصب اذاوأ

 ةمسيظع ران اممفو ةدقوم تنكر تح افامق يدرت دعا

 سوماع يللابرلا فرعف نواطصي نيسلاج توريشك 0

 وه ا لخد ىذلا سرطب ناك هد ملكتملا كلذ ناإ

 افقاوو ًايفختم نهاك يزب ناكف ريخالا اما ٠ انحويو

 ٠ هيلع هب دبشي ال يغصيو هيلا رظني عوسي نم برقلاب
 نكي مل ةئكلو راثلا دنع اديعب ًاسااج ناكف سرطب اما

 رانلا ديقوب ةينآ ةاتف تخرصف ثدح ام عاسال اقبلت لقا
 كل ةجاح ال !يرصانلا عامتا دحا كنا” سرطب ةبطاخم
 'ادام تيك انا كلف رعو لياللا نم ىلا راكنالا ىلا

 ٍ ' 1 مهنم دحاو ةنال هركسماف||

 ةسدقملا دئاولبو ترتر جذب ا 7 ااي»

 كايتساو :ليلح كنا ررظنا# 2 نا“
 ثالث ذنم كنا ملعاو اديج كفرعا يللا انويراب ناعمس



 سا

 ا اكتككابش سواردنا كوخاو بلا كركر ا ا نراردلا ككردملاو تنا تكرت ننس

 1 يرصانلا |ده

 ناك نا يحلا هلالإ ةلهلو بنروح دوعر يلع عقتت 2(

 ك) درخا لإ اممم هارلا اتيادن 0 ام
 ظ فرعا تسنلف !نآلا لك طم ضو رنا قا يللا س

0 
 افقاو عوسي ناك ثيح اسياع رظن اذه لاق املو»

 فيطللا 38 عتب هيث 0 هديس نبيع هيلع تمقوف

 نمك سرطب رعد ىتح نارفغلاو نزحلاب ةجوزمملا ةفأرلاو
 نم دعصاو هيدي ا را 2 فطاخ قرب ةباصا

 1 ةنكلا م اع هيل نوص نليلاو لالا ةدع
 تحن ىراوتو جراخلا 1 حوتفملا بابلا نم عفدناو بلق

 دي ىلع ناك يذلا كيدلا حاص كاذ ذاو ٠ مالظلا قابطا

 أعوسي تايلك تركمذتف | لاع توصب نيترم كااثلا دهاشلا

 البق ةليللا هذه  ةعاس ةرمثع يتنثا نم أعم هل اهلاق يتلا سرطبل
 انحوي لاق اهدتعو !ثارم ثالث يئركنتنيترم كيدلا حيصي
 نما يف يب 0 الماكو ًايوق يديني يىلاعا داع"

 دمي اريخاو ٠ 0 يتلا رطاخملا عيمج نم مالسو

 ةتكلاو ةئيكلا ءاسورو ضويشلا نيب ةثحابمو ةيح اسم

 |هتفرغل ةقصالم مهتفرغ تناكو مهتروشمل عوسي افايق ملس



 ا

 ةكرابملا نبا حيسملا تنأأ» الئاق مهتراشاب افايق ُهلأس اهيفو | |
 هجو يف عوسي علطتف ' !انل لوقت نا يملا هللاب كفلحتسا
 ًالالجا قرطي افايق لعج عطاس يوامس رظنب ةنبكلا يظع
 لاقو ضرالا ىلا

 ناو ! نوقدصت ال ةبتكلا اهيا مكل تلق نا »
 متسلف قايآ ةطساوبو ءايبنالا نم كلذ مككل تنيب

 ! يننوقدصت الف حيسملا انا يلا مكل تلق ناوا نونئمؤت ||

 لكيملا يف ةينالع ماعلا تنلكا 0 فئوقلطت الو

 اذا يلوعمس نيذلا اولأسا . 08 1 2 ١

 انا ىلا الق ةتملع ام مكل لوقا اذه لك عمو ٠ تلق
 ةوق نيعي نع ل ينور 7 نآلا ن نمو كرامملا 824 حييسملا

 < ءامسلا تح يف امثاو هلا

 هيدب افايق عفرأ انمب دحاو 0 ا خرصف »)

 عوسل باجاف “م لبا نبا تناا بعرلاو لرولاب 50

 ءاضا دحم قارشا ىوس رّيعت لقا هيلع ًارطي نا نودن

 انا يلا نولوقت متنا  يلجتلا للسخ ىلع 0

 : وه |

 ليئارسا لاجر اي ”ءدوفا ًاقزم ةئبكلا مظع خرصف »

 باجاف !ةفيدحت متعمس دق | ةمالك متعمس دق اذوهيو
 1 كنا نوره نبا اي كل تاق امأ تباث .مزعب عوسيإ|



 ا

 6 كل 0 نم تلق نا كاك

 “ ! ًانيدحت ل

 00 همف ىلع ةبرضو ةسارعثب ريثبا خرصف»
 '1لكيملا مادخ سيئرو : ةنبكلا ٍيظع بواَت اذكمأ

 ىلع دسسأف ائيدر قلك تنك نأ 1 0 عومسل ةياجاف |

 تلق تنك ناو ابسومان يسع يلع مكححاو ءيدرلاب
 بعثلا وحن هديب اريشم افايق 0 ” ينبرضت اذالف ائسح

 ' 7 دوبش ىلا دعب جاتحنأ : مكييأر اى ةنيدهت متءسس دق

 لوط نم نيتربمزم 0 ا
 دس ىلا ءاعو 1 لاق ات ع هنا ا

 هبجو 2 قصبو ليست ا ع ا عومسل ناك

 بلطي بعشلا نم ديدُش خارص اذه عمت مث ٠ تارم ثالث

 اوقصبف ءايدرالا فالجالا نم نوديثك هيلع مجهو ُهتوم

 هوقزمل هركاسعو سويليموع الولو هتيحلب ْهوُدْسو هيلع
 | !يدوبيلا لدعلا اذهأ ” ًاظاتخنم افايقب سويليموع ىدائف ٠ ايرا

 ناف ٠ اوكنت 7 دوبش نودب ةنواتنتو لجز ىلع نومكحتأ ||
 نقانأ ةيكاحم لتخر ور لع ريفلا اوداتعي مل تامورلا
 مك ءامد تقره لاو -- نايتنلا اهيا اوكنت سومان نودب

 لآ اوعجر كاذ ذاو "1! هكسفس ىلا نيغطعتملا هلمح لق
 | هيكل ائيزح طسولا يف افقاو عوسي اوكرتو 50 ءارولا



 سوق

 نع قاصيلاو مدلا ميسمو انحوي هيلا عرساف ناثملا تبا ب
 | يلا ةيراحلا هب 0 *<|م ءاطعاو هتيلحو هيدحو هيكفس

 كترت ديكما دسابا الئاق هيلا رس ا سرطب تفرع

 يثوق نا بيبحلا اهيا ينبرحت ال ًالك ' ةباجاف 0
 يرجأ نا عيطتسا يا ٠ ملالا ذانال لب يذاقنال تسي
 و 0 ئرجأ نا ردقا تسلف ىلجال اماو كلجال 9

 1 ! يتعاس تيرتقا دقو امعضال لب ينايح صلخال تأ
 |[ ةمذرشلا هذه ىكتنيحت ال يلْشروا لاجد يا رينبا خرصف

 ةعيدملا لك يف ةلماك 1 نسلف < نامورلا نم

 لم اني اويه !ةاجنلا ىلاف ! اندرا نا اهدايسا نحب اذوه

 نامورلا رسن ةنم دعتريف هتردق 0 0 اذ لعل

 ' !ةأحلا ىلا ارراه 5

 | ةروثلا هذه ةعمت تقولا كردا يذلا افايق خرصف»

9 
ٌْ ا
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 أ

ْ 
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 يف ةوطخ لوا نا قّقحو بوشلا ريش ىلع تحبصا يتلا

 يف ةركسعملا نامورلا بئاثك لمح ىلا وعدت نايصعلا
 اهيا ال6 قمل بارخب يبتنتو ميلشروا ىلع ةيروس

 عاّتسا نود لاحف '!نيناجملا اهيا اوذق ! ةوخالاو لاجرلا
 ةعابتاو سويليموع لمح اهبو ناجيهلا ةفصاع بويه هتوض
 اذه يفو مهتحلسا ةطساوب عافدلا اوءيطتسي نا نودب

 ةفرغ نم ةلباقملا ةهلا ىلا عوسي فطتخا مظعلا رايتلا
 1 ت35 او 96 1307521561.( طقس دع خاف اح لان ع ف عصف + ١ اخس دفع هنا 100016 هك 23 هلع 007312481 كه سمنان ذب »ا ,1”قاقتت سقف لت 7 نكد



٠ ٠ 

 بضغ نيكست يف هدهج ًالذاب اذايق ناك انيب ةراشتسالا ||

 يلاولا سطاليب ىلا عوسي ميلست يف جل يذلا سويليمرعأ|
 ةبتكلاو خويشلاو ةنبكلا ا نيد ةراصق ةروشم دعدو ظ

 ال انو هنوكل سطاليب ناب ًالاع ناك ذاو اذهب افايق لبق ||

 ىلع اوقفتاو نيقابلا عم رواشت فيدجتلا ىوكتشب يلبي

 عوسي نوكشي مىنكل يلاولا مادق اذهنم يس رك ذ مدع

 ا و يف توكلم ءاشنا يف اعاسو ةبتف ريثم هنركب ||
 افايق ةدعاسم سويليموع ءاج املو ٠ ةقلطملا رصيق ةئطلسأ||

 رعمج نيب نينيعلا طعم ًافقاو هدجو عوسي د هع
 نولوغشم ميلك و ملسروا عاعر [دراو لذرا مم انو

 نم مهل ابنتي نا ةنم نيبلاطو هبجو ىلع ِهمطلو همكتلب ||
 نيتطوبرملا هيئيع ماما ادوقن نوعفري اونكو ! اذه لعف||

 قس ناك ذاو اهئارغطو ابتممق ن ءمثربي نا ةئم نويلطيو ]

 ٠ يحعلاب ار مهضعبو مييديإب هنوعفصد اوناك اننا

 كقلطن عزا د ل نه لعذ نم ةفرعم ىلع ”هوامحبل ْ

 7! يت يف ةرعش مك يل تلق نا يرصانلا اهيلأ|
 نم تند مك أبي ةمد لب الك“ رخآ حرصف » ]

 1 ةتيرتشا يذلا هلك مسا امو حصفلا فورخ

 انكرتاو كفورخ نم 0 مامالا ىلا تيل ع حرصو ظ

 * مايالا هذه يف ردان ءاتيننالا دو>و نافا أنتي 4 هع ظ
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 كلش كرس انزال ليلا ايا ا
 هسأر ىلع 0 نم ةبرضب مرد اله 10 "كتت

 هرهتنا يذلا افايق توص نا الول ضرالا ىلا ةعرصت تداك

 ىدان: خث: انش نم ًايئاج تنْطلو : ابتدع ناانش 0
 ثوك نايب ىلا ةجاح ال ! ليئارسا لاعرأا لاع توصب

 انسومات جوجو انناذآب ماس دقف اكد يد
 || رضرق كلا هللا نبا ةسفن لمح ةنال توي نأ ني

 ردقن ال دوبلا نحنف !تولاو الل ةرقا
 اننكميو نوردتي نامورلا اناو توملاب دحا ىلع مك نا

 ةنلف ريثم ةناو رصيق دض مالكلاب ةتءاسا نهربن نا

 كانه دحو ىتمو ىوكشلا هذبب سطاليب ىلإ بهذئلف

 يلاولا ضعي ملام نوكتي نا دب ال اك توما ًاقحتسم
 ال يذلا ىمالا هتموكسح ىلع ُحاق اذبك بصتغم نء رظنلا

 بيلص ىلع ًاقلعم يرصانلا دم اننا بير الف هلعف ىلع رسجي
 لكتيه لا ةعاس يف ربظلا ةمالع سمشلا غلبت البق يلامور
 كلا

 اندم سعشلا 3 ف ةمعن مالكلا اذه دجوف »

 «؟سطاليب ىلا "٠ ! يملاولا كلن رطبضب عوسي قاثو

 يماطلا رهنلاك رصقلا تاباوب نم بعشلا قفدت مث

 سطاليب رصق وحن اوجرخو هيتفض نع ضئافلا ديزملا

1 
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 علطم دنع املخد يتلا يلاولا ةماق ىلا مالم عوسي لصوي نا

 حابصلا ةالص تاوصاب نييواللا قاوبا تفته نيح سمشلا
 ةمكاح نء مالكلا كل فنأتسا ةيلاتلا يتااسد يفو

 نايالاو“ هل ةبحملا ران يلق يف مرضي هراكذت يذلا عوسي
 اذه لك ةعادوب لمتحي نا هللاب ديّوملا ديغ ردقي نم نال هب
 ” رييمتلاو ةناهالاو ٠ ريتحتلاو ملأتلا

 انيدا

 ا ا م ممم م ل ويس ص صب هس سس ص يوم سرج سس

 1 111 رد عاطتسا ديللابو انئيز ىلا اهاعمتس ةفينع تاوصابأ



 نونالثلاو ةناثلا لاك

 زيرعلا يلا

 0 2 مويلاو ديعلا ن نم مظعلا مويلا ؛اسم اذه

 لب هللا نم لسرم يب هنا هب نيقثاو ًاميج انك يذلا
 قاب وهف كللذ عمو ! كرايملا نبا حيسملا < يبن نم رثكا
 كلمك ديتملا هدم نع تاوبثلا عيمجو ربقلا يف 7
 اصلا اذه نوكتي نا !"فيح ٠ ةعم تئفذ دق ليئارس

 2 ةقن 4 قت م نالا نمف ا يكمل 0

 تالا و ءاكنلا عيطتسا 1 كل

 لرقاف هتمكاح نم مالكا ةمثت ىلا عجرا
 مادق عوسي 2 دعا ىلا تمتا ةريخالا يلاسر ف

 [سنذ هيلع تثي , نا ةدكتع م ذا يذلا ةنيكلا م افامق

 اطلس يف نكي لو فيدجتلا نم هيلع ه هي ”يعذا ام ريغ
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 1 همادعا ف يعسلا نك طناق ريغ 0 توملاب هيلع 0 نا

ّ 
 ناخو صاء ةعرح ْي يلاولا سطاليب ماما 1 تلا نا

 دوبيلا ةما نه ًابولسم توملاب مكتملا نكي ملولو ٠ رصيتقا
 ممردهنسلاو افايق 1 َت وم لا ىلا 5 ار 0

 م ا دوسألا افامق ةعمشب ةاملا ىلا قيقطا هفددص

 نويقودصلاو نو.سيرفلاو ةمكلاو لكيملا ا هاو

 ىلا نيعمتجملا "لتس ةقوس عيمجو نيلوستملاو صوصللاو

 ةقلغم 00 رصق باوبا تناكو ٠ ديعلا مايا يف ةئيدملا

 فوخ اسجوم ناك سطاليب نال دلما نم ةقرف اهسرحن
 اك اع ددع ةلقل ارظن هرصق 0 امهأتمو دودأا نم هن

 دوبيلا ناب سارحلا سيئر سوليموع ربخا الف ةئيدملا يف
 سطاليب مادق يرصانلا عودس) ىلع حسا نومداق

 اعدو ةءجرالا سخويطنا راد 1 ةئيدملا ا 0 ةلخدا

 كبور افاق 2 ريفعلا ما كلذ اءارالقا ميلا س طالب

 ةلمالو اقوم عوسيو 7 داوقو نييقودصلاو ةنيكلا

 هب طيح تاناهالا بورض نم هب ملأ ام راثآ هدسج ىلع
 ادعاصتم سعشلا خارص مملح هناسرف نم رمذو سويليم وع

 فقو عفادم ن<م هل 0 كفو لوح ةفطاخ بائذ لانك



 ه٠06

 أاك» الئاق سويلسوع لأس © ةريطاو ةعشالا ران
 «7زيسالا اذه نمو 7 اذه لكا ىف

 يليللا يبنلا ٠ يد يس اي حيسلا وعدملا عوسي وه

 «--و مهلا ىلع هفيدت ةلعب توم دوهيلا بلطي يذلا
 ام نكلو» ةالبملا مدعو يخارتلا حورب سطاليب ةضرتعاف

 «٠ مهسوبمأن بجو هرمك ديل مههلال وا م.تنايدلو يك
 فرعشلا ليزجلا ينامورلا اهيا ملعا» لاقو افايق هيلا مدقتف

 هنا كيلع فاي سيلو ٠ توملا قحتسي ائسومان بجو هنا

 اذه ىلع نآلا انمكسح اك مكن نا عيطتسن ائذوك عم
 سطاليب ةباجاف *«توملاب يذقن نا ناطلس انل سيل يليللا

 مورتأ نكلو تلق ًائسح»راقتءالاو ءزملا 00

 ىلع هنيد# لحال توللب مككتما دحا ىلع يذقا نأ ينم

 الو هل دجسن ال ائنال- ايموي هيله فد نحئف ” مكسملا

 ةلع هيف ىرا ال يال !بهذي ةعدف مكتنايال ضّرعتن
 مدقتي نا نم بلاط سريليموع ملك مث «1 توملا بجوتست

 ةقفشلاو ولحلا نيعب هيف سرفت ةنم اند ايلف عوسيب هيلا

 ةرهالا ةثيهلا هذه ردجا ام» دارغنا ىلع هداوق دحال لاقو
 ةوق نم هيف ام نا ًاقحف ٠ ماظعلا ةحلالا دحا نوكتت نا
 حمآلملاو نيوكتتلا نسح نم هيلع ودبي امو داجتلاو تالا

 | ىلح وهف نيروبشملا انلاطبا نم دحا يف ديظن هل دبعي مل
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 عوسيو اذه لك «ةيناسنالا ةماهشلاو يرشبلا مادنحلا
 ىطاليب هيلا تفتلاف ًاقرطم همكاح مادق ًاتماص فقاو
 لاقو

 ٠ اًريثك سانلا ةنع ثّرحت يذلا عوسي تنا اذا »
 ببس ناك ةنال افايق ركسشاف كارا نا تقتّسا املاطو

 ينب مكحا نم كنا نولوقي سانلاف يدي نيب كروضح
 رارسا يف قذاحو رحسلا تاي لعف ىلع رداق كناو رثبلا
 تلعف ناف ” موجنلا يف يعلاط يل أرقت نا ديرت لبذ ميجنتلا
 كيئطارم يدا نم كذتناو كتقادص ىلع لما اذه

 سيل !يديس اي» ةّدشب افايق خرصف ٠ « كمد نيبلاطلا
 انا اهو ٠ رصيقل ”نئاخو عداخ هنا ! بهذي ةعدت نا كل
 «1ةدوبلا كلم ةسفن هلم كماما ءوكشاو ةممتأ نآلا

 اظحلاو توصل فشلا روع هذه هاركش دئاف

 0اس ناشف ددلا نارذح هل تقام دعرك تصق
 اكلم تنك ناف كلم تنأأ  تنا لوقت اذام» عوسي
 قلاد اذه لاق «٠ كنم فوخلل ةحاح يف دولا 2 ثسلف

 ةقزمم بايثب ةماما فقاولا يبنلا ىلع فافختسالا رظنب
 اكمابتنا ةعبشم ةئيه يفو ٠ ًانايرع اهب ربظي نا كشوي
 اناهتماو

 ودوم حافلا نم ربط اب ةتيواحح عوني عاطتسا البقو
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 نم لفسالا مدقلا يف عمس هب قطنلا ةبها ىلع ةنا

 نم لاغ شجا حايص عفتراو نا بغش توص ةمكحملا

 «*يرب هنا !اوعجرا - اوّكنت » : لوقي دحاو

 لجرب اذاو توصلا ةبج وحن روفلا ىلع رظاونلا تهحناف

 ثيح ىلا ءاج ىح فولالا ماحدزا قرت و فوفصلا قشيا

 ديري اذام » ىلاولا ىدانف سطاليب ماما افقأو عوسي ناك

 «! هيلع مكضعب ضيقيل 7 نوئجملا اذه

 امد تملس دقو !*يرب هنا - ًانونم تسل يلا»
 هجو مث ٠ يطويرخسالا اذوهب لئاقلا اذه ناكو «! ًاثيرب

 عسيجو تنا افايق اي كتبلط دق » لاقو افايق وحن هرظن
 ين كرتاو كمهارد ذخ ! ناككم لك يف ةئبكلا ءاسّؤر

 أ ناو *ىرب هنا حيبذملاب كل مد كا هدا بهذي هلللا

 ! يحلا هللا ماقتنا كسفن ىلع بلت كنا ملعاف ىذاب ُتبصا

 «*يرب هنال كتضف ذخ

 منح ائيلع اذام >-<- فرجعتملا نهاكتلا ريئبا ةباجاف

 ةريسحلا مهتذخاف ةنبكللا ءاسؤرو افايق اما «٠ رصبا تنا

 افايق ةحيضف داذو اذوهي ةوشر يف مهحاضتفا ءارج نم
 ٠ هتيرج ىلع هعالطا نع فش رظنب سطاليب ٌةجدح نا
 هل اثاجو افايق بوثب اًدخآ سأيلا توصب اذوهي حاص مث
 «7 كعيضف كل تعجرا نا ٌهليبس قلطت الأ » الأسوتم
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 ءاسّؤرو رينبا هب لعف اذكو ًايضاغ افايق ُهنع حاشاف

 ديء اثح قاطقتسالا م الو ! مهلم اند نيح ةنيكلا

 لظ ضرنو رج لع لد توب حربمو حو بكد
 «١كتاذ قلطاف ٍناطلسلا كل ايدل ! يديس اي هآ»

 هميلست نم ظاتغم ريغ ةفارلا نيءب هيلا ارظان عوسي ةباجاف

 ونا نا يل سيل ! يتعاس تتا دق اذوبي اب الك » هايا

 « ماعلا ىلا تبتا ةعاسلا هذه لجالف

 مبعدت ال كنا يديس اي ادقتعم تنك نيقيلا ماب يلا »

 ام لاو نوتيزلا لبج يف كنودجي انيح كيلع نوضبقي
 ٠ توملا كل تببس يتنايخ نا ٠ مهم ارد تانخا طق تنك
 00 ترد انهالت ؟(( سفرا دم ١ ىلا اين
 له ترا دق هبودب ةبجو 0 0 0

 : نيرضاحلا عيبج يف افيخم ١ ريثأت ةميجعلا

 رركو عوسي ةسمك < سطاليب فناتسا ليلق دعبو
 ةباجاف «7كلم اذا تنأأ» مكتبتو ءازبتساب لاوس هيلع
 ربظمي اذه لاق « كلم - انا يلا يل لوقت تنا» عوسي

 دولا لأ نم تقولا اذه:ىلا ةلاث ايم استر دجملاو ةبالا
 ىلع افمقئاو ارهاس لمللا ءاضقو «ئادعا يديا ْنَم لاكعاو

 ةلوكلح ىءارتو ريمعتلا فونص راسو دربلل 0 هيلحر

 ىدانف سمشلا ءايض نم عطساب هيلع لاح يملا دج هسأر
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 || ريعبأ التو « كنذاب ةسنس ادق اهلل دانت 1
 ميظع ثترصي ًاخراص

 ةيزج ءاطعا نم بعشلا عنمي نا أضيا بلط دقو»

 ا | ديدجتا هللا نم نيعم هنا ناكم لك يف اًرابج نلعاو رصيقل

 ] « مياشروا يف رصيق ةطلس ريمدتو اذوب. ةكسلم
 اهب بيك ام كل ع ” ىراكشلا هذه عمست الأ»

 كيج نأ ” ينلا يديس اب كسفن نع ععفادت مب "ايل

 ْ 2 كيلع نودي كر 5

 أ| نا ْعَأَرَو عوسيب 2 نك انشا سطاليب ا

 |١ لضا دق» افايق ىدانف ٠ هسفن ن 000 ةصرف ةيطءد

 أ يف يظن هل 2+ فدو !كرع رة
 نم اس لعفا نا ىل سيل » سطاليب ناجاف 0 ٠

 || هوذفخ مكتتملا ىلع فدسج ناك ناف مكتتنايد ةبج
 ْ « مكسيماون بسح هيلع اومكتحاو

 || ناطاس انل سيل نا فيرشلا ينامورلا اهيا ملعت تنا »

 ْ (« كلماما وك انثح اذهو توملاب مك 3

 || نم يمعيأ اذإف نهاكلا ايا ًاددوبت تسل لآ ))

 | بسح ماوا الس لعفد ملف ةينيدلا و ةيلهالا مكتائحاشم

 || يضقا اذهلو توملا بجوتسي ةيمور روطاربما عئارش

 ل ُهنم صاصتقالا ىلا وعدت ةلع هيف دجا ال يلال هقالطاب



- 

00 

 ام هيف دجا تسل ذا بهذي ةعدو سويليمرع اب ةقاثوأ|

 «دويقلاب اليكتم هءاقب بجوتسي
 ||| ةسارسثلاو ةواستلا توصد دوسييلا خرص اهدنعو

 لاقو سطاليب وح هيدي ًاعفار افايق مدقتو ظ

 لب رصيقل ًابحم تسلف لجرلا اذه قلطت تنك نا»

 هلل 2 ىف ترماوم نع ًايضازو ةمم [طاوتم نركت
 يف رصيقل ًابراح دبتعُي رصيق ةكلمم فارطا لك يف اكلم
 لجرلا اذه راسا تكتكتف ناف يلشروا يف امك ةيمود

 اذه *ىلامم كنا سويرابيط كديس ىلا ىتماو انا كتوكش |

 لك هبيسب تبرطضا دقلف ٠ ةئتتلا يف ةعم دحتمو ىليلملا
 «7 ةلع هيف دن ال اذه عمو انه ىلا ليلا نم ةيدويبلا

 لرسملا ناك اذا لأ لئلا مسا ىطاليب عمس املف

 ال - فق» سويليموعل لاق باميالاب مح نحو انلح

 ةليل ءاج دق ليلجلا ىلاو سدوريه نا ! ننال ةدرق لح

 نييباكملا ةعلق يف نآلا وهو دوبيلا هلا حصف ديعيل سما
 دحا ماجي ةعدو هيلا ريسالا اذه ذخف هتناطب عم ةعدقلا

 الي ةمكاجي نا هلو هقوتح يف لخدتا ال يلا هل لقو هتيعر

 « هتلايا يف هنا ول اك عنام

 ناسحتسالا تاوصا. ةصكلاو:ةنبكلا ءاسّؤر دعصاف

 نا اوفاخ مهنال لوبقلا عقوم مالا اذه مييدل عقوو
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 باقثملا نعرالا سدوريه نا اوفرعو عوسي قلطي سااليب

 نهاكلا لاقف هيلا مهتلاتسا هنأش نم ام لك مهل لعفي

 انلصحو سمالا يذن دف سدورإه كب هب أا'لسرا نا»> ريثبا

 صويليموعب اجرا نوفقاولا عومملا لفتحاف «! همد ىلع
 ىلا هب اومهذا سدوريه ىلا» نيخراص تماصلا مرديساو

 ) عبرلا د

 ءيربلا ىلع مكتملا نم هصلخت نم سطاليب رف
 تنا» روهمملا ةتفارم نع رخأت يذلا افايق يطاخي لاقو
 ىلع الا مكتححا نا ردقا ال يفا افايق يديس اي ملعت
 بجوتسي ايش لعفيمل اذه عوسيف ةكلمملا عئارش نيدعتملا

 ٠ «ةمصاعلا ةمكسحم يف هسفن رصيق ماما 0 ولو توملا

 تأ مل يلا فيرشلا احلا اهيا ملعا » ًابضاغ افايق ٌةباجاف

 ةميرج لجال لب - طقف فيدجتلا ىوعد لجال كياا هب
 «7كسيماون دض يه هذه ةتيرج نا !هللا حيذمبف ٠ ةروثلا

 اريقف ةوق الو ةيماح الب اًرداه دار مهنت كنا اود »

 نم اراجن وا اللماخ اًدايص ةحلسالاو لاجرلاو لاملا ىلا

 ديس رصيف سويدابيط لض ةكشلم اننا
 ايلا رظنلا يغديو ةكحضم ىوعد اهنا ًاقح ٠ !ضرالا

 هلي نيح'يلثم سدوريه لوقي فرد 0
 "») امئالطمب
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 أةلوقي رصيق ناك ام اذه نا» ًامكستم افايق ةباجاف

 ضفري فوس سدوريه نال ) لجحرلا اذه تقلطا ناف

 ةيدوهيلا ةمالاف (كتيالو ةرئاد نمض ةتمكاحم ىبأيو كبلط
 ٠ اخ نع تعفاد كنا كيلع ىوكشلا رصيق ىلا عفرت

 ىوكشلا هذه نع بيجنل خويشلا سلجم ماما رع ذم كانهو
 كمصتم نع لزعت نا دب الف كسفن ة ةئربت يف ت>42 ناو

 رصيق نظ ءوسل ًاضرعم كتايح يذقت تناو رخال ىطعُيف

 «١كيف ههابتشاو

 لاقو ضامتمالا نسب ُةتفش ضءو سطاليب عقتماف

 اذه ةتامال ىرا اك 'لثام نهاكلا يديس اي كنا»
 اذه بالج فيك ملعال ًايدوهي تسل اناو هيربلا لجرلا

 العف ىلا نا دب الف كتما ظيغو فيخملا كبضغ هسفن ىلع

 ةنال سدوريه هلوقد اهف رظنا فوسلف هك اردا عيطتسا ال

 5 يل ردا ل مكتتادامب ينم فرعأو يدوم

 يكل مكحضعب 1 يذلا ظحلا دركتملا كلذ ةداهش

 «1 هقالطاب يذقت فوس مكتناطلس ىلا ةملعم ملسي

 يف رظني ةءالولا ا ىلع سلجف اطول د

 دنع هداوج نع ساف 0 ةعاس فصن دعدو 1 واعد

 كك دع نطل ةلأسف يللاولا ىلع لخدو ةمكمحلا باب



210 

 ا م ل ل ا

 "1 اذام » هيلع ىشفي داك ىوقلا رئاخ مدلاب ايطلم هار

 ((7 ردكم ١ كب

 دججا:اكار تنك انيب“يديسالا فب 0

 مص محملا

 ضرالا : ىلع قلم ددقتم .لعشع يداودج رع كلا سلا

 هيف تدكسم تيد ىلا تامحف هربظ نع يلامرو لفجاف

 « كيلا بوكرلا ىلع ادا ثترصو يف ينع مدر الياق

 يأرماب تعب ةنبم راما ةأو هاما كانا

 اذه لثم يف نعت يب اف يتيب نم ىلا ا 1
 6 ص اية نم لبق: زكاللا تقولا

 ««ةعقرلا هله قوس يس ثمل مم 7-2 قديس أ 06

 درولا نواب قرو نم ا ريغص ًاحرد مدمس لوانو اذه لاق

 رفصاف جردلا ًارقو طرخلا عطقن يرزمرع طيح (تلظر

 هبحو نم أرق هنا ٌٍىح رظنلا اقدم افامق ا هنول

 ديدشلا ريثأتلا انوه هيف ا يلا ةلاسرلا كلت ن ثومضم

 نوحسملا اده قالطا يغمند افايق اي يلاولا ُلاَعْم
 »ع

 ينامورلا اهيا هكاله نم دب ال» ةنبكلا ملظع ُةباجاف
 ١« لالا يف تنا ككاله وا ٠ لاتحمل

 سطالبب ةعيشف ىعمو ةلع م صبهنو اذه لاق

1 3 4 

 ةلاسرلا أرقي سلجو هيسرك ىلا عجر مث ٠بارطضالا ءلب

 نس يوي حس دس
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 ملخ يف اًريفقك تلت يلاف راملا كاذو كايا » أي ام التفأ

 « ! هلحا نم

 بيجعلا لجرلا اذه نع عفادت اهسفن ةهلالا نا لاق مث 3

 سمالا اذه نم 8 هقالطاب مكحمي سدوريه تياايف

 ىلع ةنم رسيا ًاشحوت ةرباربلا دشا ىلع مكتحلا نا ٠ يظعلا
 صاختا نا يل ريخف ٠ ةسارشلا يف نيمانتملا دوببلا ءالوه

 مهاوكش ببسب اهدقفا نا يلع قشي ةنكل ةيالولا هذه نم
 «! امم عوسيو يسفن ذقنأ نا بجيف !' لع

 ريغ لاع توصب لاوقالا هذه ةسفن بطاخي وه امفو

 5 ل دددس خارص توصي اذا . يش 2 مشنم

 سطاليب رع1ناف ًاثيشف ايش برتتي ذخاو نييباكملا ةعلق
 مث اهو سدوريه مهبضري م[ - ةشقرت ام اذه» خرصو

 مهفو ةمكتجب يلا يوت ةحلآلا نا ىف ! يلا نوعجار
 ءيربلا ىلع مكسمحا الف ةديدغلا ةبرجتلا هذه ةعاس يف
 ىلا قالحالا كئلوا ىركش ةعبت يسفن ىلع بلجا الو

 نيبكحارتم نيرطاقت» عودجلا اند اهدنعو . «!رصيق

 نال هدحو ةرملا هذه ناك دقو ٠ موممادق عوسي نوقوسي

 نم ديهامللا ماحدزا ةعئمو ةعلتلا يف ةنع لصفنا سويليموع

 نم لئلكا هسأر ىلعو هقثو نم "الواح ناكر هيلا لوصولا

 ةلح هيفتك ىلعو ةبجو اغباصأمد نيفزانلا هيغدص زخاو كوش

 ددتسللا
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 ومدي يفو سدوريه اهسبلي ناك ةقيتع ةيكلم ةيناوجرا
 ناؤطوصك اهضبقي اصع

 لذاراو ةنبكلا م هنادعا لأ ناك راسن وه امفو

 ْ مالسلا)) ثنوخرصدو ةماما نودحيف هب نورخسي سعششلا

 («!مالسلا لك !يرصانلا كاملا اهيا مالسلا ! دوبيلا كلم اي

 نراثي مهريغو - ءاردزالا تايار نيلماح اومدّنت نورخآو

 اوديح » نيفتاه قيرطلا هل نودعي كلملا مادق نوريسن نم

 مادق مكعيج سانلا اهرا اودحسا ! دوبيلا تلك قيرط نم

 اورظنا !ةرصانلا روطاربما ميظعلا سويرابيط اذه ٠ رصيق

 ةناطوصو ةيكولملا ةتلح اودهاشو ! رخافلا عطاسلا ةجات

 «1 يكلم مادق اذوهي لاجر اد بكرلا اوثحا ! رهايلا

 هذه عمسو فيخملا ديشملا اذه كما رديا الف

 ٠ يدب ىلع يعي ال وهو ضعبلا عمسم ىلع لاق ةلئاهلا لاوقالا

 اوميصا دق دوبيلا ءالوبف ! لحرلا اذه وا انا كلها نا اما»

 وا يفن اما ةحيبذ نوبلطي ممو جيبنلا ةدش نم نودملاب

 "0 04 سفن

 نع زيزعلا يلا اي كيلا بتكا نا عيطتسا يتيل ان هآ

 انه نفقا نا نآلا تررطضا ىننكلا يدلع ام عيمج

 ةمحملا كتنبا

 انيدا



 نون الثلاو ةثلاثلا ةلاسرلا

 زيزعلا يللا

 عيمج انمي يعدخم يف كيلا اهمتكا يم جلا ةلاسرلا هذه يف

 دقف عوسي ةمكاح ةمتت كيلع صقا مايف تيبلا يف نم
 الدال ىلآا هن رس ١ نانح ىلا الوا ذَخَأ ةنا كل تركذ
 هيلع مكمل اوعيطتسي مل ذا كاذهو يلاعلا دوبيلا ساحم ماما

 هال ىركمن سطاليب ىلا راك راف اورواكت ثواب

 ةعبت نم اصل سطاليبو رصيق دض ةساتف ءاشنا ىلع
 ىلا هلسرا توملل ةلع +يف دجي ل ذا ءيربلا ىلع مكحلا

 عوسإ نطوم ةرمدانلا هتلايا نم يذلا س دوريه

 عودي ةبحا يذلا نمْرملاو نيمالا ذيملتلا انحوي ناكو

 ةسبحملا تارظنب هيزعي روسأملا هديس نم ًابرتقم لازي ال
 مديس نع ءاكمنا مىعفدو مهمطلو كوتا معاش اضرعم



 كلحب

 الولو ٠ عودسإ عادا ره ا هر عاقيالا ةيشز هيلع مهضبقو

 ةسارعلاو ةسئلا نم امثيس ام عادت هلع افايق ةاماع

 دابللا اذه يف ائحوي ناك اًنيبو٠ةميظع ةيذاب هوباصا اوناكس

 ميرم ةيزعت يف اندج ىعسن تيبلا يف نحن انك عوسي 8
 يلا وا نيفللا ةريكمللا) بلقلا ةع واخملا مالا ةيرصانلا

 دنع طقستو يلاولا ىلا سهذت نا نع امعنم ائءطتسا دولاب

 ديحولا انا اهئرا ذاونا ُْ ىع سل نا هيلا ةلمسو“م هيمدق

 يمع ةئبا ةلاسر لوصو نبا لع انيلاارعرسا نق رو

 نم ةسمخ وا ةعبرا اندنع ناك مهنع الضفو ٠ مريلا ميرم

 نا ةفاخ رخالا دعب ادحاو لوخدلا اوقرتسا نيذلا ذيمالتلا
 دبص غورفب ةياهنلا نورظتني انلثم مثو دوبيلا مهيلع ضبقي
 ةطساوب هسفن صيل# ىلع ارداق لازي ال عوسي ناب نيقثاو
 |بابللا دنع مادقا عقو انعمس الك و ةبيجعلا ةيهلالا هتوق

 الطابو نوجري اثمع نكلو «! ديسلا وه» ةفبلب نوخرصد

 اثرمو رم اضرا اندنع ناكو ١ هيئطاوم يديا نم

 ! انعيج عقوتن
 نييباكملا ةعلق يف لزانلا ليلا ىلاو سدوريه ناكو

 رطفي سوخواسا يلودكملا ردنكسا اهائب يئلا ةيدقلا

 ابنم فرش ةذفان لباقم ةدئام لعاربخلاو زاثلا لغ

 دوبنلا نم فولا توص ةنذا قرط ذاو ممالا عراش ىلع
 0: تالا ةا333اياتااتيتيديويويو# ايو اي تا لا

5 
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 لاقو ادوعذم ةدئاملا نع ضم عوسيب هيلا ثيمداق

 «!سطاليب ىلع نايصعلاب رهام سعشلا اذه نا ًاقح»

 ةنمو انحوي ءايسنا دحا وهو ليباه وعدملا هيقاس ةباجاف

 اي الك » ثداوملا هذه نم ةريثك ليصافت ىلع تنقو
 هومكاحيل يرصانلا عوسي ىلع نوضباق مه:ا ريمالا يديس
 «( ةنثف ىروعدب

 بغعس نع لب ةمكاحم نع سيل جيجضلا اذه نا»

 لطاو اذه لاق ٠ «انو2 نيبرتةم ريهايللا ىرا يناو مظع
 عراشلا ىلا ةددحنم عومجلا ةمدقم ىأرف قاورلا ةفرش نم
 احا تارفتن نا ردقي |. ةنكلل ىطالتن رضق:ةبج نم
 لاق م مرنم

 ةنبكلاو مهيب ًاينامور ادنجو ًاحامر رظنا يلا»
 - فغشلا اذه بس تفرع نالا ٠ سعششلا ةماعب نيطلتخم

 ل اديه نيلأ !رابلا نواب رضمو نابمزف قثوم باش
 نايتالاب نوديري اذام 7 ةعئاذلا هترهشب تعمس يذلا يظعلا

 « هارا نا يىفرسي اذه عمو 7 انه ىلا هب

 مطالتملا ٠ جاجعلا رحبلاك جوت عومملا تمفدنا مث

 ىتح ١ ريزغلا رطملا باصنا ةعاقلا ىلع تبصناو ٠ جباومالاب

 ةعلقلا قاور ىلا عوسيب قأِب نا سويليموع عاطتسا دهملاب
 اريخاو ٠ هيلع م,عافدناو ةلوح تارا ماحدزا 2 نم
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 ا

 ع امضعي تمكارت أبلك عومججلاو سدوريه ماما هب نقو

 ىلع رادلا كلت اهب تقاض ىتح اضعب اهضعب تسادو ضعب

 ريمالا اميا» 0 ماما ًايئاج سويليموع لاقف ٠ اممحر
 ىلاو يطنم سطاليب كي كلا 00 يلا مظعملا

 ) 0 هنا ذاو.:هيلغ رككشملا خفلا 1 دويل
 كنذم بلطي مكتنايا تامضتقمو ةيئردلا مكتاداع 1

 نا عمس نيح هنا نع الضف ٠ ةصحنت نا هتمما نم كنال
 ام يف ةلخادملا قالطالا ىلع ىلا كتيعر دحأو ليلج عوسي

 ؟هتاتلعتم ني سلا
 داق نم مالكلا اذه ساييتنا سدوريه عمس الف

 اهيا لق » هل لاذ ةوادع يف البق اناك !ب:ال هب رس يلاولا

 ركحشلا يلا ٠ فرملاو ةرامالا سحاص ةبدوبيلا يلاول ريمالا

 ةارسسم ينبسكتي ءيش ال ناو ةداعلا قئافلا هفطل نم اديُثك

 اد ةيستاو يمالخاو يتقادصب ِهنقث نم 0 اعاتباو

 هيلا لمحاف ٠ اننيب فالتخالا ىلا ىذا املك و ىلع

 هصخشل ماودلا ىلع هرخذا يذلا ٠ رفوألا قئافلا رامتعالا

 « رقوملا
 ظ 0 و سويلبموع ضم 4مالك سدو ربه لمكل ايلف

 ابحاص يلاولا اهنا» مادقالاو ةعاجشلا ناسلب لاوو ةماق
 دوبيلا ءالوه تايكسشتب يلابت ال نا وجرا ٠ ماقملاو فرسثلا

| 
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 ا ملال لل

 دوب

 سمس ممل ا - كل

 0 نما لعقد ' ذا باس نودي ةاوضغنا مهئاف ريسالا أله ة كي روس

 يعد لإ 0 همق كجوي ارا ! هماع مهدجو بجو يش

 « هيلا تافتلالل يفامورلا احلا لزانت

 وهو ماتهالا نيسعب عوسي ًاظحال سدوريه ةباجاف
 ك|ريسا بطي » اهلالحو ةءاربلا ءوده ربظمي ةماما فقاو

 هل .حونمملا ةئربتلا ظح ةمدعا تسلو ًاسأب شخي الو ًاسفن
 -فّدح دق ناك ناو » ةلوق هيلع داز مث «٠ سطاليب نم

 كدت لك فا ةننك  ندنو ةنبكلا يأ ! هللا حمس ال
 طحنم ةنايدلا نأ نال م,:ايح مايا نه موي لك ىمالا امها

 متم ت 04 نون ارملا 0 كما وا ناد ا ريثك

 تيا اعمج متجر الاو فيدجتلا ةبج نم مهيواكشب

 10 ضعي ىرا نا لوا موراف ٠ ةحر نودب

 « يطنبلا قيدص ىلا ةعجرأ مث تيصلا رئاطلا نيجسلا
 قارا هزاع م ركاشسلا طاح تنتلاو ان. لاق ظ
 اي مكسب قلي ال٠ ةنوشج لموع دق هنا ” بوقعي اصع

 بجيف هتءكاح لبق لجد ىلا اوثيست نا ليئارسا لاجر
 بجوتس العف اكرم هوكدجو اذا ىحالوا هوك امن نا
 يلولج هنا ٠ كلذ يف مكتنم رصبا سومالاف بيدأتلا

 0 2 الدمار يقل لئاست نإ ءاتهالاىل ع
 « لماحتلاو فسعتلا |
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 عجداو هيون م انحوي اند الكه 0 وه ايفو

 م 00 نعي هك سدوريهو ُهْنع عوفرملا مءادر هل

 رظذم ةقاشف ىهلالا ءامملاب ةحاطلا ةرفصملا هتئيه ُْ ةرلشت

 هسفن ةرأب َط :-فعداو هلاّتحاو هرلص ةيجعاو لالالا قئافلا

 ع َأ» مارت الا ناسا 10 5 5 ٠ نيةسدقملا هيليع نم ةقئمنملا

 | باو ناكف ١ رك ىذلا ي رصانلا عوسإ

 ا (( وه انا» ءىداحلا ريسالا

 ليوط تقو نم يلال كاباقا رورسلا ءلعي اذاف »

 |[ ساما هنا كنم ىرا نا د ىرتسم كازا نإ تا

 | هذه لبف ! ىلوملا ةماقاو ىذرملا ءافش عيطتست كزا نولود

 | تس لأ 7 تماص تنا ! اذام  كتاوق ىلع ءارتفا تاعاشالا

 0 لاق « ىفاب يلا ل اعت ” كماك_د يذلا اذه نم ملعت

 0 يف فيس ةبرضب هدد تمظق 0 انراكم ىدانو

 ا يروش سا هنا ربظ هرظنم نمو صرصالا هلاجرو سابارإب عم

 انا ن «رهراد يبلا اله عدو انه ىلا لاءث » يدوب لصا نم

 (مدقت ةتف «! ىرخالاك ةحيحص كدي هعادراب ةتلاسرو توق

ا ينيع نال عوسي ىلاو هيلا ةرظان نويعلا عيمجو لجرلا
 ْ ( يبل

 أ :لخاتتم سدوريه هب خرسدف ٠ ضرالا ىلا رظنلا نع الوحم ا

 ا! الو ماكنت ال بف ”يذاكلا 2 اهرا ائب ًازمأ»

 ا ةبآ لعفاف بذاك ريغ ًاقداص تنك ناف ٠ * لعفت
 يي
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 ا هل ادماج عوسي ثبلف «1كب ع ندا اعبج

 رثكا هياع نيبت كلملا رهاظم تاعءج ةتباث ةليلج ةئيبم ارهاظ

 |لعف دقو ا ةنا» ةنبكلا خرمدف سدوريه 0 امش»

 |اهيا ١ سدوريه لاقف ٠ «! نالا ةقراف يذلا لوبزاعب هتايآ

 ا يلا ةنالاب ىل تهرب ناف ضيا يدوهي انا يلا يرصاتلا ||

 ل نم نوكا تسلف حيسملا تنا كنا كنم ابملطا

 نا ؛ كب وكس نا ٠ كايدس لاح يف كقلطا لب طقف

 رسل يهلأ نحل قىراص نال زرتحاف يلاطلسو ىت يم مر

 يبات 2 اذوهب لاثت كانه رظنا٠ 5 اسيدقت يسفنل يعدا

 ةدار تارم ثالث ولعي نا مدن يف يذلا فسلا ف

 ؟ديرتال أك ١ يتبكر ينحأف ةذرخ مسد هيلع شوقنمل

 مسرد ىرت الأ !اذه نم لبسا وه ام ءادبإ كيلع حرتقا اذا

 0١ لدتلا رم ةروملا يف دوبسلا ناز لع شوقتملا ناحرلا
 دنع طقسيو ًايعيبط ًانامد لوحتيو جضني نا دومعلا ىلع
 هلم كدا -- نم دعاصتف « الك ! يمدق

 ل 1 0 هده دل ند هدافمو رادلا

 حاصو « ! رحاسلا 0 ىلع توملابف !ائيدنا ىلا ةلسا
 ةتاذ وعدي !نوءلم فدحم ةنا» ةششكتااو ةئبكلاو ريئبا
 )رب ةنال ! تايد ودع هنا ١ ثسستلا ضمتناو !هلل نب
 هذه رظنا » الئاق سدوريه ماداتف «1 لكيملا ضقن

 11700, تلا تا

  دييرو وسوم نورإابم فم وسم 1 ايش“ عل .٠ واش هك توج 321 804 انقل اعلا جل نواح روبل تحاول واوا حاكم كابالا” تجب ١> حمي د هيحك مص ب
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 اي ل  نآق ! يرسمانلا اهرا كيلع اهترئا يلا ةفص صاعلا

 ْناف 3 تنك ناو ء ء يدب كوذأي نا نوءيطتسي الف

 صلختف ميلا تيلقللا يلا ! كسصن ا ةوحتف كاولتق

 همم سدوريه قطن امو !«٠ حيسملا تنك نأ كشفت

 تاوصاب عوسي ىلع دوبيلا شو ىت> ةريخالا تاكا

 سوليموع وقي ملف اهتسيرف ىلع يراوضلا ةبثو ةيشحو

 نيذلا سدوريه دنح نم ضعبلا 5 الو ةنع عافدلا ىلع

 اودحتا عوسي لذخ ساستنا مثديس نا ار دوبيلا مهاقس

 عضوو نوكحضيو هب ثوردعسل ادأدتباو هثادعا عم

 دهاش ايلف ! هملمع ىلع عقربلا ل هسأر ىلع قر مهدحا

 : هسأر نع ةذولا عزنا» هل هل لاق اذه لعف ام سدوريه

 ةيكتلم ةّلح ُهسِلاو اكلم ةتاذ وعدي ةنال جات هيلع عضو
 سطاليب يز نا ان يغبني ُهنال مدي يف اناطوص عضو

 مديس ةوق باصتغا نولواحي نيذلا دوبيلا ني لماعن فيك
 «!رصيق

 أ عوسي ىلع ةيضاقلا تاكا هذبي | ريثك بعشلا رسف

 سدوريذ مييلا اهادبا يتلا ةراشالا نولثتع اوذخاف توملاب

 فا وروه اسناد ناك ةيلاب ةمناوحرا ةلح هلا>ر دخا ىلاف

 | فقاولا عومسا ىلع اهوعضو مكحلا جيجضصو مرد

 |اليلكا مهضعب رفض مث ٠ ميذلا ىلا داقي تماص فو 0
 ل دلما ماج صم حسم هل ١ حاملا مصصسا ر دمع ص يخص

 38 محو يجي يروم ب حوسياتام
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 نع امان عوسيل ديدشلا ةضغب ناك يذلا ريئبال عيمجلا

 خا مهنيب ناك ةنال لكيهلا نم ةفرايصلا هجارخا ةثداح

 تلغ اذلو ًاشحاف أير همسب بيصي ناك ُهنم ردا ديدبال

 حشاكلا نهاكلا كلذ ردص يف دقأاو لغلا لجارم

 ةصرف مدعي وهو نيحلا كلذ نم ول دلض سس

 مست .هيلا مدقملا كوشلا ليلكا رصبا املف ماقتنالاو ينشتال

 لاقو راقتءالا مظعت نع
 ا مث ٠ « ءيش انذوءي دعي ملف ! هيلا جاتحم انك ام اذه»

1 

ٌ 

 ءزحوف ومس سار ىلع فئمد ةعضوو مديد نتلكلالا لا

 0 ع ملف حارح ةدع ْنم 2 الاَثأو همغ لص ف كاركلا

 1 مك لاش دندعلا مالا نكلو دكش ىلدا عومي

 سوؤؤر قوف نم هلوانو يجراخلا روسلا ىلع تيان 1 ند

 ةلذا ىلع رالجملاو هبيدج ىلع تمحمسلا ةريمك ًاءومذ

 ًاضبأق عطقالا يرماسلا ىدانف ءىل اللاك قاأتت ةناوجرالا

 «!انكللم ناطوص وه اذه » لاقو ةمصق ىلع ةدمحولا مديد

 ه«توكسو هعوضح رهاظم يذلا عودسإ لد ف اهولع>ف

 هلدحو هتمظع يلا 1 عادوالا ىلع هربصو هلاحاو

 مه:ابيذعتو مهتناناها عيملم !بنلعا يتلا ةعاطلا يف هلالجو

 ظ انحوي تلمحو ةريزغ عومدب هل ءاثرلا ىلع سويليموع تثعب

 نيذلا مغر ىلع 4عوهدب اههلسغو هيمدق دئع طوقةسلا ىلع



20060 

 ةنوبرضيو مهمادقاب ةنوسودي مشو ةنع هداعبا اولواح

 , يل لاق امك ىنتو مديس عماتي ثا كاوآ دن مهيدياب

 نا ىت> عومسإ ام اوباصا ىلا تاناهالا هيلا 0

 ريمكل لاقو اذبك ىمفلا لاي م ًارجعتم نقو سدوريه

 هيلأتلا قحتسم ومف هللا نبا لدرلا اذه نكي نا مداوق

 -- ناسنال نوكحي نا نم مظعا يماسلا دلجتلا اذه نال

 مكتنم لجرلا اذه ناك ول سويليموع اي ًاقحو ! يملا هنا

 ام دعبو لاطرالا فاصم يف ةنوعذت نامورلا متنا ميك

 »)1 هلاك ةنودسعت تروع

 نأشلا ليلا ريمالا اها اذامل اذا » سويليموع ُكلأسف
 «7نابهتمالاو ييذعتلا اذه لك ةبوئي ناب حمست

 تملطو !صالخاب هيلا تلسوت يلال مرايتخاب م هنا»

 اممرحي هنا سانلا نلا .كرقب ]| تازدعملا كات نم ةدحاو هنم

 يلري ل- يقيلط | 3 «تفيحشم لع ادهش تركت

 اببءارتجا ىلع رداق ريغ هنا لدتسي اذه نمو !ةيآ لقا

 هئاعدا قدص 7 نهربي ال اذالف الاو عداخ وبف ةجيتنلابو
 (7ةنآ لمعد

 ةدامسلا بحاص دمالا ااينارل) 4 توصب ريثبا لاَقذ

 هسأر ىلعو *ناوجرالا ةلح سيال رك اذوه رظنا

 عوسيب ا تاق سدوريه خرصدف ى» ! ناطوصلا هدد يلو جاتلا
 : 21120503295 تا : نجيح او جيك 0 ب 1 د نع 2 5 . حجر 5-3-5 نين جبس وج نعوم 340 121 2 تاو م 5 :

9 1 5 
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 لكل للا كلماي !مالبلا» ةيردسلا هدب اًرورنسمو
 !نيدايصلا كلم اي ! مالسلا ! ليلا ماقملاو عيفرلا ناطلسلا
 انا كروزاف كتمصاع دجوت باحسلا نم ةبج ةبا يف ىل لق

 ةعااكاطر اغج كل نا يف بير ال ٠ يتموكح لاجرو

 ةامرو ؛ديصلا براوق نم ةبوق ةراعو ليلخلا يدايص

 لاجرلا ايا مكحلام ! ريدقلا كلملا ايا مالسلا ! كابشلا

 هذه مادق كلا نوبت الأ ! نيخارت» نيشاثتم دوتطاو

 )» مككلل عوضخاو ةعاطلا ةمالع اودبا ! ةيكتلملا ةرضحلا

 ىلع هيلاوح اوناك نيذلا نم نوريثك رخ اهدنعو

 ضرالا ىلع مكحبتلا باب ع اما مهضعبو مهبك د

 كاولملا ةثيه اهنود نم ةئيبب افقاو قف عوسي أما ينلا مادق

 سدوريه اني هب ءازبتسالا نع اومجحا نيريثك نا تح

 ود روفلا ىلع لاقو بارطضالا ديزع 4 هبحو لوح ظ

 « !١ ىلاولا سطاليب ىلا

 نم عوسيب اوجرخو ديدشلا هناجيه ىلا بعشلا عجرف
 يتااسر يف كتربخا اك سطاليب ىلا هوقاسو سدوريه ندل

 نا ملعو هيلا هب نيعجار سطاليب متار ملف ٠ ةقياسلا

 فقو ذاو ا ظاتغا ةلئسملا هذه ف ةلخادملا ىَأ سدوريه

 كوشلا ليلكاو ناوجرالا ةلح ًاسإال ةمادق ةيناث ةرم عوسب

 ًامضاغ لاقو افايق ىلا تفتلا هدي ف بضضقلاو هسار ىلع
- 
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 يذلا ل جرلا اذبم ىلا متءجر و ”نالا ةنوديرت يذلا اذام»

 ملو مكنمادق ةتنحتما دقاف ٠ بعشلا لضي هنا نولوقت متذا

 نوكتتشت ام [دورش ةطساوب انش اوتكت مو لك 13 دا

 اذوهو ليلملا اح سدوريه ىلا هب مكتتلسراف هيلع هب

 بجوتسي ًائيش هيف دحي مل مكتتما دحا وهو ًاضيا سدوريه
 ةيزإلا عفد ةبج نم اثيش لاق هنا يف باترا تساو ! توملا

 هدو اناف اذلو ًاستوم سيل نكلو ًانيفخ ًاييدأت بجوتسي
 . « ةقلطاو ايا ارذحم هيصواو

 اودع كت لَغرلا اذه تتلطا نا 20
 ةئقلطا ناف 7 ةئيدملا يف ثدحا يغش يا رافنت الأ رصيقل

 نسف ..انب هلئكبتو انيلغ رصيف للك ىو رو
 ءيَس الؤ 2 ا دولا ةما نع دحاو لحر توع نا اًريخ

 « ! انتما دقني هتوم ىوس

 اميظع ًابارطضا ًابرطذم عوسي سطاليب بطاخف
 | مب ٠ يرصانلا اهيا يل لوقت نا ميظعلا هلالاب كفلحتسا »

 ا مهل كلذ نهربف مهكتلم تنك ناف ”دوبيلا ءالؤه تلثغا
 ناك الاو ًايضرا سيا قوكتام» عوسي باجاف ٠ «ىل وا
 ظ نكلو دوبيلا يدا ىلا 556 الف ينع ن وءقدب يمادخ

 ًابجعتم سطاليب خرصف ٠ «لاعلا اذه نم تسيل يتكلم

 « ! أكلم كتاذ نامت اًذا »|
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 اذملو تدل ةباغلا ةذهو < كلم ىلا لوقت تنا»
 (ط راب ةلأسف ٠ 4 قل دبشا يكل ملاسعلا ىلا تيتا
 نا دجو ذا لب بواجي نا لهي لو(« قا وه امو !ىحلا »
 مهلا جرخ دئاز جالو لئاز راصد نوفقاو احراخ دويملا

 لاقوأأ

 ددع يف ةداع مكلو ةلع ريسالا اذه يف طق دجا مل» ظ

 مك قلطا نا نوددرت ليف اريسا مكل قلطا نا 0 :

 ىح ميلع اله ضرع نم هةئر ملف 0 0 00 اذه

 اذه - 0 نيخراص 0 هوباحا

 اا 0 5 .٠ 1 وه ا 2 6

 2 1 «”مكل قلطأ نا نوديرت 3 اذا » ةيبخلا

 ٍ فصاقلا ع ءرااك يردتو جئاملا 0 جعل مم ”اوصا

 « ساباراب ! ساباراب » نيخراص

 0 نتلس كذنم ةتباسلا 1 ىدحا "لو كل

 هيلع ضبق اًرخّومو نجسلا نم_رفف هيلع ضبق سويليموع
 عم انراخم مادعالاب هيلع مكحو ةنيدملا يف ةئتفا ادئاق

 حاحلاب بعشلا باط بالمس نكحلاو هئاقفر نم نينثا

 نوعنتتي ال دوبيلا نا ملع ذاو ةقلطي نا سطاليب رطضا
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 ل عمجر عوسي مد كفسن لا

 هلا ام ببسي فوقولا ةنكسمي دعي مل ةنال هيسرك بناج
 ةمتث ىلع يلا ةيلاتلا يتااسر يفو تايدعتلاو باعتالا نم

 بلصااب هيلع مكحلا
 ةصمملا كيا

 انيدا
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 نوثالثلاو ةعبارلا ةلاسرلا

 زيرعلا ىلا

 بلط نع نوثثئي ال دربيلا نا ىطاليب ىأر امل
 0 ةتاطارب يف رصق ىلا ةنوكشي مبمواق اذا ةناو عوسي

 2 عقو اينامور لاو نرككم نال هتيلها مدعو ةروثلا

 ةدارال ًاقيط توملاب عوسإ ىلع مكح ناف ٠ كايتراو ةريح

 مها رككش ةلئاط ىذدْخي ةقلطا ناو ًاثيرب امد كفسي دولا

 رصيق سويرابيط ىلا
 ةفقداسلا يئااسر 1 اك عوسي ناكف

 اطال سرك تاحرد دنع ءاصألا طرف نم اطتاس

 هسأر نع عزت دقو هيغدص حارج لسغي همنا امك ار انحوبو

 مالا ردصا ام دعي نطاليب لخد ايلف ٠ كرشلا ليلكا

 عوسي ناك ثيح ىلا ءاج صوصللا سيئر ساباراب قالطاب

 ا



 تع

 لاج هيف رثا دقو شهدلاو فسالا نيعب هيلا رظني فقوو

 يللا ةءاربلا ةنئيهو هلاّمحا ةوقو «عاضتا ةدكسو مرظنم

 لطبلا اهيا املا ةتيقطاب تنك نا»٠ لاقف هيلع تحال
 فوذخللا ىلا اجاتمم تسلف كلات>ا ةوق يل ربظت اك ميظعلا

 كتايح مادعا ىلا نيشطعتملا ءامدلا يكذاسلا كئاوا نم ظ

 ا 3 بجوتست قحف |ارئاثو اًعداخ كنك نإ

 كقالطا ا تركو تاو ةسامح اذ أطرشن نا كربتعا

 اصقن م باسل لدلك يرك اسعء نا ٠ عيطتسا ال 3

 ركثك ١ ةئيدملا يفو ٠ رءو ا را ةسا و م,تلسرا نيذلا ن

 درطابو كدلع نيرئاثلا توبلا ءالزه نم نورام فصل نم

 ماكسحإ 2 رقلاب رهاظتلا درجت مبعاضخا ىلع ىوقا يللارت

 انزال مه ةلدرك يلاجر ل تناتمهذكنقلطا ناف ةسايسلا

 5 تنأأ قحاب يل لقف 6 درا 2 ةضبق قوس ادن

 ") يملالا ( ىرتغملا د

 ”ينماكلت أ 0( حي هل لا ٠ يدل ع 44 ا الو

 اناطاسو مرجمك كملصا نا ًاتاطلس يل نا ماعت تسل

 هرظذ عوسي عفرف «* كقالطا رطخ لما نا تدرا اذا
 ملول ناطلس يلع كل نكي مل» ةئيكحسلا ١لع لاقو
 ة طخ هل كلا يملسا 3 قوف نم 56 دق نكن

 يذلا ةنبككلا سيئر ىلا ارظان تفالاو اذه لاق « ! مظعا
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 أ



 قرضن

 لخاد ىلا علطتي بالا يف انقا و ناك

 حور ذخاو هتببج ىلع هيدي سطاليب عضو رذئايحو
 هرظنف بارطضالا لماعي الو هيسرك مادق ءيجيو
 تسلذ كلم ُهنا يعّدملا اذه قلطت تنك نا خرصو افايق
 كدر لك ةلكزاب كئمادق انتمإ ةتكشت دقو !رصيتل اع
 رصيق صويرامبط آلا كلم انل .نسبل نيح ىلع ائيلع اكلم
 نيسلف عفدا ال يلا فيك رظناو 0 تنك نا ةقلطاف

 1ك ر نع

 ىلا هداقو عوسي ديب كسماو سطاليب ة 1 تملظاف

 هيلا راش لاقو ا لا

 «! هب 18 نا نوديرت اذاف ! م ىكئكم اذره»

 ((] رصرق 3 كلما انلا نلل)

 "0 ةملصا 2

 « ! يذاكلا يبلاب بيلصلا ىلا »

 00 ا ا رمق ممل 1 تصتعملا تمل. 2
 ٠] 00 الا ىلا هياومله ! ىلصيل ! يرصانلا تميل

 توص فالآ ةرسشع وحل نم خارصلا اذه دعاصت دقو
 اًردحمو عوسي ةءارب نم اًرثأتم ناك ذاو يللولا ثذا ىلا
 مظع كادتراو ةديدش ةريح هيلع تاوتسا هتجوز لمق نم

 مهل لاقف
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 رش ياف ” هيرب لجر بلص ىلا يننورطضت مو »
 !ًةيلصا » نيلئاق ناذ الإ هل تّمص ًاخارص اودادزاذ «7 لمع

 « ! ةملصا

 ديدش توصب افايق خرصف «! ُهقلطاو بدوا يفا»

 توم هنا دب الف ! كتياوُْر.هىبعيلامورلا اهيا ةقلطا »

 نع ةحودنم الو ٠ مويلا اذه يف سىعشلا نع تنا وا وه

 « ! ةفصأعلا هذه نيكست لجال مدلا كفس

 كضتراو ناتجملا دادرآاو ضقلا اش 000
 ميحاطلا اوفءاض عيمْلاو بعشلاو ةئبكتلا ءاسؤر تاوصا

 يف ًاشع دهتي سطاليب ناك اغيب عوسي بلص بلطب

 مهعاّمسا نود تااح ةغخراصلا مهتاوصا نال مهنيكست

 أطاغل مديزت ةئيكسلا ىلا مثايا ةتوعد تناكو مهل ةتادانم

 ديزي يرحلاب لب ثَس عفني ال هنأ فاراذار : ءاضوضو

 نم ءيرب يلا» لاقو مهمادق هيدي لسغو ءام دخا فغشلا

 «!يكتنبك سيئد عم دوهيلا اهيا متنا اورصبا لجرلا اذه مد

 بعشلا مافتقا مث ٠ «اندالوا ىلعو ائيلع ةمد» افايق خرصف

 «1ناسنالا اذه مد اندالوا ىلعو انيلعا معن » 1-1

 متنا موذ» ىقوملا ةثيبن] رفصم اساش نطداد
 ىلع مكتيدي هدبعي يذلا هلالاو هوبلصاو هذه ةلاحلاو

 تفتلاو مهنع ةبحو لوح مث «٠ مويلا اذه يف مكلاعا ىلع

 ا



 دويل

 لهو دورعملا هتوكسمسإ ل يذلا عومي 01

 كنا رعشا» هل لاقو ةفصاعلا كلت ةدم لوط مدقلا خسارلا

 ملعاو ! كصلخا نا عيطتسا ال يللا ىرت كنكل ءىرب

 «!اذه كتوم فواخم نم ةعبت ينةحلي الو ياست كنا

 امدنعو اتيزح ىذمو سطاليب ةكارتف يشب عوسي جي ملف
 ابسح مدلجا نا يديس اي يل حمستأ» هداوق دحا هل لاق

 آر ل لك دلل ناي يذلا نامورلا سومألا
 "0 توملاب

 لعفا» نهذلا دماخلا ةمحلا طقاسلا ىلاولا كلذ ةباجاف

 00 رادلا نطالب ربتر وا( سومانلا هب سايءام لك

 نم مرقلا ةلافس ةرمز مهتمدقم يفو عوسي ىلع عومملا مجه
 ىلا هورجو هيلع اوضبقو قرطلا عاطقو صرصالاو ةلئقلا

 داوق ريبك صاب هودلجو هورع كائهو ةيجراخلا رادلا

 ةلللا ةوسيلأف :اوداع مث ٠. ةدحاو آلا ةدلج نيعبرا دنملا
 [ ةداتساو كرشلا لبلكا هسأ ر ىلع اوعضوو ةيلابلا ةيكتلملا

 «دوبيلا كلم اي مالسلا » نيلئاق هل دوجسلاب ”هريقحت

 مدس قطند و يملا لالي عوسب هيلع ربص اذه 1

 لحب بضغ وا ظيغ نع فشت ةتافتلا لقا ةئم تحال الو

 سمتتلي ةناك ءاملا ىلا هينيع عفري رخآ ىلا تقو نم ناك

 ًالوصفم هدحو سويليموع نكي لو قوف نم ةوقلاو نوعلا
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 انقاو ناك سوماع ى ح نخل أضرا انحود لب نألا عا

 2 لمح نا د ةلغأ 4 املا ىلا رظنب هم برقلاب

 عوس هل لاقف هلثق نع لودعلا ىلع ةئيكلا

 ناآ نوديرب أم يل نواعفد مبعد حاصلا يلابرلا اهي ا »2

 ٠ يسفن نع سيل نكلو توماف مبديا ىلا ينملسا دق يلا

 « دررا ل اهملسا وا ىنايح فلا نا تاطلس ىلا

 يي 7
 اذان : كسفن 7 ال اذا !زي زيزعا يني الاخ مآ 0

100 

 تباتكلا» مي نأ يغش ' ! نوتو مكعيمط كا مل نا» ا

 ماميقلاى سس

 مَ
 هرح عمجلا نال اذه دعب ةملكتي نا يمع عطتسي ملو ٌْ

 ةلرط ىلع كولمللا ةداوب ةبج نم عراشلا ىلا رادلا 2-7

 ١ ميلع موكحملا نيممهرجملا نامورلا باصي د ثرح ةثحاخل /

 نامورلا دنح نم ةقرف هب تطاتحا ةبا وملا دمعو «٠ توملاب

ٍ 
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 ةمئادكم ةحارم ءءازو رطاقتت ريهايللاو هتسارح يف ترراشوا

 نما اررتقم 0 ةففارم * يف عمجلا بحصي سوماع يمحع تا ا

 يف اوغاج مث ٠ هب طيحملا دنحلا تاكل ا

 لاتسا كانهو نغوبطلا ةعلق تناك ثح لإ ميقيرط |
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 مخل

 ىلا عباصالاب مهتراشاو بعشلا خارص سوماع ينابرلا رظن

 يفو تيم لجر دسج ابءعذج دنع حورطم ةسباي نيت ةرجش
 اذوهي ناك تيملا كلذ نا اودجوف اهم اوبرتقا لاخلا
 الاه ارظنم ناكو ! هديس ملسا يذلا يطوب رخسالا
 ةسعطقلاو هقاطن نم ةعطق هقئع ىلعو ! نادبالا هل رعشقت

 ةقيرطلا ىلع ةلالد ةئيتلا نم نصغ ىلع ةدودشم ىرخالا

 قاطناا ناكتف ٠ ةفتح ظألا دركتنملا اذه اممف درو يللا

 فنعب ضرالا ىلع طقس ًائيمس ناك ذاو هلَثُد نم عطقنا
 بالكحل ةمملو 0 تاع كملذنأو 539 قكثناف ظ

 نا نيء.داثلا تاوصا تلصتا ام دعب ثيلت مل يتلا ةعئاملا

 دس,ع يذلا ةثملا دئاق زعواف ةربدم تأوو ةثملا ترداغ

 اواقثي نا ركاسعلا نم ةعبراىلا عوسي باصيف سطاليب هيلا

 ىفابرلا لاق انهو ٠ اهفد وا اهقارحا يف اما اوعسيو ةثللا

 بقوع نا» هيناجي ًايشام نآلا ناك يذلا انحويل سوماع

 موي نوكي لجرلا اذه بقوع املثم عوسي ىلع نوكحتنملا
 تام دق ٌةلسم اذوهي اذبف ٠ يلشروا لاجرا ًافينع مهبقع
 «بوسحملا ىلعلا يبن عوسي نا ىلع لدي يملا باتعب لبق

 ”دانلا قاكملا لم ورسم ريك بيلعب ءيج ع
 تولاب ميلع مكي كدلا» كرلتعا ةراثك ناسلاص هيف

 اهيلع مككح ناذللا نالجرلا املسحي تار نملت ككاو



 نم مالكلا مدقت اك انكو مويلاكلَذ فال

0 

 ديهشلا سابارأب ةرمز
 لك يف ربخلا عاذ ىت> ةباولا عمجلا زاتجا امو

 ئرضانلا .عوسن كت ارما ردصا سطاليب نا لشروا

 هوبحا زابل ارت رق نيذلا عيمج عرش كاذ ذاو

 ةملص اودهاشمل 2 باهزلل نجد م,ةويب نيك رات

 ُْف هعامتا عم 1 عوسإ م 5 اذا:هناب دعو افامق نال

 0 نأ نودد ا 2 م ملي ال نمأ

 جرمو يدع ةئيا ميرمو هما مير م مثلج نم ناكو هءارو

 ٠ مهريغ نورخاو سرطبو انحويو رزاعل اههوخاو اثرمو
 عيمجلا يف تغابم فوقو ثدح ةئجلملا ىلا ائلوصو لبقو

 نا انل ليق بسلا نع انربختسا ذاو عوسي ناك ثيح

 هربظ ىلع عوضوملا بيلصلا لقت ةدش نم ايعا عوسي
 دق ةنا» ةلو> نيدلا خرصف هيلع اكشف عضوا ىلع طقسف

 مهضعب نال اليلق شعتنا دق هاندجو ةنم انبرتقا انو«! تام

 ضونف هثممح ىلع ءام بكسسو رمخلا نم لياقب هيتفش لب
 يما اب ىكست ال» امه لاق ما رسدبا داو هلوح ارظان
 ماو الا هذه نع ةديذع زاره كلا لل يركذت

 ااما٠يلا ديب «ةظرطحم ١ انكل كش 0
 ظ «يتعاس تا دقف نآلا

 دعب سس نال سس ا نيب سس 22 سس 2 سس سس سس سس سس سس
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 عسفرف ةديفغلا عومللا هذ#لل اًدئاق ساباراب ناكو
 يدي نا دنجلا هرماو غوسي يفتك ىلع ةعضوو بيلصلا

 اوريحتف هب ريسلا عطتسي ملو هلقث تحن ةيناث طقس ةنكل

 وأ ىدربلا لع امرح ناك .ةثال .نولنثي اذام نؤردي ال

 دوبيلا ناك انيب «هسيلص لمح ىلع ًاسهرح نيعي نا يمالا
 ردك 2 لآ اروططتو ارتست نا فاح كلذ وبأي

 ساباراب ماقاف ٠ ديبطتلا مايا ةدم سعشلا ةطلاخم نيمتجتم
 | ف كيلصلاب ددصيل مداح ًادتباو ةيناث عوس
 اناالق اواو ريثلا نم ةنكش رق هنف قت, ل ةنكل ةكجلالا
 نيرئاللا ةاغطلا كئاوا ةراشا لثتي نا لواح دقو تاوطخ

 ىئاوريتلا ناعمس ىعدب ارجات اورخس كاذ ذاو ٠ ردي ملف

 رابتءالاو نأثلا ةمفر نم ٍيظع بناج ىلع لجر وهو
 سفور نيباشلا وباو ِماَشرْوا نلكشل لكك دنع فورعمو

 يف اعاب ذا عوسي عامتا نم اناك نيدللا سوردنسكلاو

 ةل نيذيملت اريدي يكل امل ناك ام لك ةيضاملا ةنسلا

 امهوبا ناكو ةيهلالا هميلاعت ىلا نايغصي هيمدق دنع اسلحيو

 "لد مار ا يذلا ريئبا دنع اضن هفالخ وا بسلا اذهل
 يغني نييرصانلا دحا هنا اي» هل اًلئاق دنملا دئاق هيلع

 | 01 اذه لاطل يف: ويسف ؟(ةشنع نلملا ليت نا
 اا الدف ال ةنأ امتوتم بيلصلا ناك ثسح ىلا ىئاوريتلا
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 ااونصم انقاو عرسي رضبا ال ةنكشل * 00 01
 بلطي م فرعو هل بيلصلا ميدل نم ءامدلاب اع

 يمدق دع هيتمكر ىلع 2-2 هيديع نم عومدلا تقفدت هنم

 اذه ىلع يايا مهماغرا بسب يلا نظت ال» لاقو عوسي

 7 نأ ملعا 7 ل دو مه ىلع داخل نوكا لمعلا

 | جاشروا 53 فوسلف مهول م ناو | هللا نم أ

 حلا ا حاصف .٠ («( امايسنا 0 مد نم نع مدد

 كنال بيلصلا اذه لحاف لمعال لجرلا اهيا كب ائيتا اما»

 «!كديس ءارو رسو يوق

 ةئس نيس نبا هنوك ةلاح ًادوق الحر ناعمس ناك ْذاو
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 ىرخالاب ضبئي نا عوسي رمأو بيلصلا نم ةعطقب ضب
 اهياك اهلمحا ينعد» ناممس هل لاقف أاضيا عطتسي مل ةبكتل
 9 كنزح لقت كانك تناو كلذ ىلع رداق يلا قىديس ١

 دجتعتا اناف كءارو ييلصلا لمحا نا ىلع اراع ناك ناو

 ٠«مويلا انه اناك ول ًاضيا يانبا دجمتي ناك اك راعلا اذه.

 هك نع فشي ناسابو ةعاحشلاو ةلاسملا ثتوصد اذه لاق

 نال هديس نع ًاضوع بيلصلا ىلع رّمسل نا ىف همخيغر

 عفرو ( هيئبا ريظن عوسيب نما ديف ناك امنه ناس

 ةدش هرطضا يذلا عوسي ءارو هفثك ىلع ةلمحو بيلصلا
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 ىلع ًاكوتي نا مونلا مدعو مدلا دقف نم لازهلاو فعضلا
 مادعالا تال أ ىدحا

 0 كلذ لوه رّوصت كنكتما ول زيزعلا يلا اي هآ ظ
 ماظعلاو انمادقا تحن ةروثنم مجالا ثيح هيلا ائينا يذلا

 7 نم نايثك ىلع سودن اًنكنف ةيحان لك يف ةرثعبم

 ظ موبلصي نيذلا داسجا نوقرحي ناهورلا ناك ثيح

 تناك ثيح (بصلا ناكم ) بلصملا انئج اريخا
 مرج ابثم دحاو ىلع 8 ناكو ةءوضوم ناملص ةس#خ

 ا ءالإ فيمتسي تاكو [ح لابو الو نما ربط تلص

 1 ةغراف ةحسف . ةثجاحلا طسو يف ناكو هب نيلام ريغ عيمجلا

 رخصلا ىلع نابلصلا ب صنت نا ساو ةئملا دئاق اهيف فقوف
 احرطو ناصللا مدقتف أميف .عضوتل بوقث ترقن 0 ماما

 اناك يتلا مال 0ع دك ١ نفزام كاتم امهبيلص

 ظ ابتدياكم ىلع نيمداق |

 ىذتقا دقو ةثالثلا ا ربك ا 3و ةسلص ناكاو

 5 2 مب ار> اوعرشر 33 ةلاحر 1 صا مت 3 ضرالا

 0 ءارولا 9 مث و عجري يكل ةح اشلا كلل 2 نيمحدرملا

 0 يلا نوشطعتملا دوبيلا ١> ا نام اصلا بصنل 1

 رخل نامورلا هسا هدححو ْنَه نورقبقدد ميكس رف 0



 ظآظآ1

 حالسلاب ايدج نوتس دئاقلا عم ناك ةنال مهرودص وحن

 انحري اما ٠ سدوريه ةيماح نم ةفقرف ادعام لماكلا

 يف لظ ةملعم نا لوقيو عوسي ةقصالم ىلع ًافقاو ثسلف

 اومدقتي نا نيبلاصلا دئاقلا ما نيرح هربصو هتايث مظعم

 نيصللا دما ىأراملف 00 ىلع نيمرجملا اورمسيو

 تالا ةلسب هيلا برتقي ايدنج يمودالا يارمشا ىمسملا
 نع ةمفادملل يهأتو ةتما رتل هيلع لمح رامستلا

 عرصو نأمور دود ةعيرا هيلع صضدق لاملا يف هنكل هسفن

 لاجرلا هانا نم ناك هنا ذاو ييلصلا ىلع . 0
 دم ىلع دير هيلع اردت صماخحسا ةحس هل ى

 هتمكرب طغضو ةفييمسسلا دحا مدقت 9 هيدب

 ةريصقلا هّنقر طع ةيرمو هنك ىلع رايكم عضوو هعارذ ىلع

 ربط نم هذفناف ةلاوتم ةديدس تايرض ثان طل

 رامسملا قرش ني هنابسأ لع نرلسملا د

 1 هداف ا 5 ةمناثلا هديب لعف اذكمهو ا

 فذقيو حيصي صاللاو ليوط رامي بيلصلا ىلا اترمسو
 اروضتم كرتف اهدباك يتلا مالالا ةدش نم تانعالاو غاتشلاب
 ناك اذكته نال نيلاصلا ةتسلاب اًروذخم هوامد 0

 ريماسملا لعجم دحاوو ةنوقتوي ةءيرا بواصم لكل نيعي

 مدسج يف اهذفني سداسلاو هيلحرو هيك يي
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 أرجات نبا ناك يذلا رخالا صالا يرمع ىلا اوداج مث بح
 بحصو فرسم شيعب ةتور ددي دقو احيرا نم ىنغ

 ةلأاسو ندزالا ةءرب يف زركي عوسي عبس دقو ٠ ساباراب
 انحوي ةفرع دقو اهمّلع يتلا يلاعتلا نع ةريثك ءايشا ةّرم

 اربع تيب يف عوسي عم ملكتي ربشا ةعضب نم هار يذلا
 ْ عمسو رابثعالا نيعب يننلا ىلا نآلا رظني فيك ةظحالو

 ايف فطالاو وئحلا تارابعب ةملكي ةرم نم رثكا عوسي
 'لالسلاو لابملاب نوبلاصلا ُةنم اند الف ٠ ىلصملا ىلا اهقيرط
 مهل لاق ةقرطملاو ريماسملاو

 ينال ضرالا ىلا فنعب يفرعرصت نأ عرطضا تسل»
 ا ترد ايلثمو !فوح نودب تشع اك توما نا ردقا
 لق ام دعيو ٠ « هماكسحا لاّيحال | ينودحن نوناقلا

 يقأي نا نود ريمستلل هيدي رشنو بيلصلا ىلع دّدَت اذه
 نيعب عوسي يف ًاصخاش ذئنيح ناك لب جاعزنا وا ةنا "لقا

 لاّتحا عيطتسي عاجشلا لجرلا نا هيري ةنأك ةعاجشلا
 ةلاسسلا لاثم ىلا .جايتحا يف عوسي نا نظ ةلعاو ألا
 هرظنم نال فوخ نود توملا ساك عّرجُت ىلع طشنتيل
 00 زئوتسلا كفار ) لع رهو رارتضالا عع كك نك
 هبامش كارم تانك درازع 5ذ :نارخلا هوجو ءاعألا طرف

 0 م يتلا ةيهلالا هتءارب ةثيهو ديجملا همونقا لاجو عيدبلا

 سس يح وس ممم



 كك

 اممافخا ىلع ءامدلاب هبجو ساهتناو هتيلن تنتنو هرعش دّنعت

 ٠ هئادعا نم ىح فاطعنالاو وئحلا راظنا هيلا تلاّتسا

 يال ىرا تسا» لاقو نزحلا نيعب دئملا دئاق هيف علطتف

 لجد ربظت صوصخلا ىلع كنوك ةلاح سانلا كضغبي هي

 ١ «ةعاطلا يدنملا فرّسو يلنامجاو ما نا يلع نكلو ةمم

 كلذ ينيع 0 ثار نع هبجو يف عوسب مسا

 3 ينخمأ هبحو ىلع هذب عضي نا 0 ًاءومد دئاقلا

 ْ ناك ول ة_يرملا هده بكتريل سطاليب نكن 0غ لاقو

 مدونج ليف“ رك اننا نم ناتدثتك واى 0 ةيدتك 0

 ءالوه رطاخخ ءاضرا كب يحضي نا هفنا مغر ىلع ةتثعب

 «كيلع نيرئاثلا دوبيلا

 د 1 يذلا عوسي 8 ضئنخنم تودمب اذه ملكت
 ةحطخا وب بلصلل هودعيا نويلاصلا هيلا مدقت مث ٠ ًاباوج

 دلل
 يف زيزعلا يدلاو اي كيلا ةمثكا نا تعطتسا !ه اذهو

 ةئداملا هذه ركذت ىلع ديدشلا يىلاكب نال ةلاسرلا هذه

 يلاسر ينف ٠ ةباتكلا ىلع يرارمتسا نود لاح ةعجافلا

 ةعم يذلا ةرصانلا ين يلص ليصفت كل لمكا ةيلانلا

 هللا يسم هوك ةبج حر 00
 انيدا ةمحملا كتنبا



25+ 

 وذ داثلا د ةسماخلا ةلاسررلا

 باصلا لعر كااثلا حاصلا ملّسروا نع

 زيزعلا يلا

 اذه ةنيدملا حرباس يال رجفلا عم اركاب تضم: نآلا

 تيب ىلا نيبراه سوماع يئابرلا يمع تيب عيمجو انا مويلا
 نولذسي افايق هب دعو امل ًافالخ نيذلا دوبيلا هجو نم ايئع

 0 ا ا قل م ما لع نضام يدنجلا
 وا ةعاس قرغتسد ريسمال انعيمج انمهأت ناكاملو بواصم ايلا

 عوسي بلص ربخ ةمثثب كيلا ثعبا نا تيأر نيتعاس
 لك ةنودم نآلا ىلا ىنار ذا سوماع ينابرلا نال قيقدتلاب
 ىلا اهبتتا نا ينم بلط ةثداحلا هذه نع ليصفتلاب ءيش

 سمالا وعدد ُهلعل !متاقلعتم نم ائيش لمهأ نا نودب اهتياهن
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 ىلا خالل نَعَوا نضاتتلا هده ل 0 ىلا دعب ايفا

 ةنثتفلا 1 نع قا رصيق ماما ىوعدلا هذه طسب

 يبئاسر نأ م راح تاك وذ هعامتاو عوسي ىلع كانه ةردصملا

 طقف مهما نيذلا دنعو كينيع يف ٌابتعا اهل اما ةريقللا هذه
 نييرصانلا ةثربت حاضيا لال ابيلا جيتحا اذا نكلو

 سويراميط ىلا ىتح ميدقتلل 7 يبف نيدبطضخملا نبكاسملا |

 ا ودل «لطنلاب يه امنا اهرابثعا ةميقو ٠ هسفن رصيق

 0 ام ردقد اهتقيقح ىلع ةثدالا ليصافت 0

 ملأ نا تيأر ٍليصفتلا فاتتتسا يف عرشل اهبقو ٠فو رظلا

 اخ ل 1 نزحلاب ةدورضملا عوسي م ١ ةلاح ىلا يلق

 0 تايمالا لاب تاضتك# نسل نال هنزعت نم

 ىلع ائيند نو تام لب طوف توملاب أمثم كحوي 0 امثيا نا

 ناو ًانذو ًامرج ةنود اهببأك ثيصا ريب فايز 1
 عداخك -- بذاك ينك ؛ هيلع مك لب طقف اذه

 ليقتسملا اذوهم دجمل ديعاوملا نم فولاب قطان << ليئارسا

 اهدا ةيذاك ديعاوم 59 اهبا هتوع تربظ دقو هدي ىلع

 | ىلعف ٠ هيلا سانلا باذدتجحاو ٠ ةيئمزلا هن رمشل ةليسو

 ىزعتت نا ديرت الو تاممالا يئامك سياو يكبتو مونت

 ةدلاقلا ةيدلاولا ةمحملا كلت -ابنبال اهتمحمف 1 عمو

 نرظنيا اثرمو يرم عم رس نآلا تحرحخ دقو ةعم نفدت

 ١ ما ترجم تق 1١ رج تجي نجاح يح وم يتعب وتو وا# هما بسبب حا كد كولو ١ ذاب راس وج زج إب نجل 13 عقاد اه ريل سب /4711077 2 دلت ١ لاا "جه و دكح هاج ن7 جا دك دع

 0ايام
 ير و37 ا تجول ب جسج سوج وهم ووعي سدو راج ممسك نكح بج دو ترو هديحوو دو وج موي كجص د رعد همهم ع جوس دك طح
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 دقو ٠ اينع تيب ىلا انقالطنا لبق ةريخالا ةرملا هدسج
 وجرت هما نال ُةّنهدي يكل ادنو اًرمو ًابايطا نعم نذخا

 ةيرق ىلا ام موي هلقذ يف سطاليب نم ةزاجا ىلع لصحت نا
 كيلا ةباتكتلا ىلع ل.عأسف ٠ هئابآ ربق يف عضويل محل تيب
 نوبايغ ةدم

 كال دب نمأو بلصيل عوسي طبري نا دئاقلا ىأر الف
 ةتجسن ءادر ًاسبال ناكو هبايث نم هورعو هوبلاص مدقت
 اههاخا هتماقا ىلع ركش ةيده هل هاتمدقو اثرمو ميرم هل

 يذلا ءادرلا اذه هنع نوعفري مهتيأر الف ٠ توملا نم رزاعل
 ' عطتسا مل تولا ىلع قباسلا هناطلس ىلع ًايسح ادهاش ناك

 نم تلفي نا دب ال هنا تمقوت لب هلتق ناكما قيدصت

 مادق رايغلاك اهب مشددبي ةميظع ةنآ ةطساوب هئادعا يديا
 ةتدهاش انيح يننكل ! هللا نبا هنا ةرقب ةتاذ نلعيو حيرلا

 |أم هب نولءثي هيللاص ا اثيزح ا اكازج دب م

 اما ا يرجو تاوحو ءاجر لك تدقف نوديري

 اهداتف ةلاللا كلت يف اهيا ةدهاشم انكم ملف ةتدلاو

 نزخلا مامسب عطقنم بلقب خرصت يهو ديعب ىلا انحوي
 ظ !هيديو هيلجر ريماسملا قرخ توص عمسا ينوعدت ال !هآ»
 «1 يبن قحاب كنا كمال نهربت كنا ول هأ ! ينبا اي -- ىنيا

 * ءاكيلا اذه نم دارملا ام» يراضلا شحولا رينيا ىدانف



 ثا

 خرصف .«عوسي مأ ») هانت هل ةتيجأف 7 ةأرلا هذه نمو

 كنا !!ةرملم علل ند مأ 7 يشحو ل

 ٠ هلكيه ىلعو هللا ىلعفدجيعداخ ة ةيبرب ةحدشن ةأرما اناث

 تميلفاظطاةدركتدملا ةأرملا اهتيا ةلامآ او كلاامآ مويلات داب دق

 ! يلالا توملا اذه ةيذكتلا ءايبنالاو نيعداخلا ءاحسملا لك

 بلص كانه فقو امل حيسملا ناك ةنا ول نيرت كناو
 ١« يداك

 تح يردص ىلع تكتبو ٠ اهيديب اههجو ميرم تطفذ
 عوسي ناك ثيح ىلا رظنلا ينكمي ملو ٠ اهيلع يشغي تداك
 تنكو ريماسملا ىلع ىلوالا ةيربخلا عامسا ينعار 0 88

 ىلا امايا ةدنسم نكامل زل ُمأ تاعف اك فذ سك

 نورعي .اوناك .ةسخ ىلا- رزاعلو انعازي عجر 2 يعدد

 ربظم يف طق نكي مل ةنا الاقو اهديس ادهاشف عوسي

 دئاقلا ةنع لاق اك ناكتف !ةعاسلا كلت لثم مظع لالج

 ةمالس لجال ةسفن مآسم هلا ريظن » كلذ دعب ىلامورلا

 ةيشخ نرد لو ءيثش نكي مل ُهنا» انحوي لاقو «! هقلخ

 ٠ ةيشحولا مهتسارش ىوس هروضح لالج نم دوييلا
 راع وا هيبلاص يدي ةنوشخ نكت لو . ةيرخصلا م,ةواسقو

 'يبواصملا نيصالا ةيؤر وا هسيلص رظنم وا فولا مادق هدلج

 مْ يذلا يواملا يملالا 'هدجح هبلاس ىلع ىوقتل هناج لف
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 ملسا لب هوبلص نيح ةمراقم لقا دبي لو ةتبلا ةقرافي

 ءامسلا ىلا هينيع اعفار لاقو فورخك مبهيديا ىلا ةسفن

 ىلع « نواعني اذام نوملعي ال مبئال مهل رفغا بالا اما»

 0 م يعيبطلا رثأتلا 0 قت ل ةلسانلا هسفن نا

 00 هكا سملا هدسج يف ريماسملا قزع ناف ىرشلا لالا

 ًانينا نئيو ديدش جاعزناب ةبجو لوحي هلعجو فاحترالا
 لوالا صالاك مواقي ملف هتدلاو ليوع هعاّبسا دنع ًاقيمع

 ال لجرك ىبلصلا مالآ قاذ لب ىلاثلا صللاك ىهابت الو

 ! هتبابم مدعب رختفي الو توملا باهي
 ا ف ارضتم هوضوأو تلصلاب هرمفر اديحو

 نم هيدي تقّرم مهنم ةفيتع ةزبب كلذ مت دقو -- رخصلا
 قرع تارطق هني لع. تعم -اببب قلمتملا لقثلا دش
 00 لفت لت رسأا 1 ةحراخلا ةدسنولا "ةمالعلا تناك
 هيبناج ىلع نيدللا نوك ةلاح قاطت ال يتلا ةديدشلا مالآلا
 0 1 -- تاوصا ادعصا كل ذك اهم لعف انمح

 اعاّتسا تاذآلا

 ال ديس نا ادنفتعم ةاجلا ىلا انوي ل دقو

 لالا طلست 1 كما مح نكي ماكيانا و كتم الا توك

 دود +.سانلا يقامك (ىه 1 0 عجولاو

 للا بحعت ساكتلا كلت ةرارم عت نم هيحشت 3
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 ! | رعيدو ةذوعش تناك اعتض ىلا تانالا ل 0107
 طسولا يف عوسيو ةثالثلا نابلصلا تدق ا در

 | ناكملا ىلخي نا ةثملا دئاق سعأ رخصلا يف ةنكمم تنضنو

 عوسي تومي نا فيخع ىما نم لايف ٠نوتومي نوبواصملا كرتيو
 كانو ٠ انعدخ هنا عم ةبحم لازن الو اديج هائفرع يذلا
 ءيطبلا توملا مالا يف عزني ةثالث وا نيموي قيبي هنا انعقوت

 | حبل سرآل ليللا يفو سمشلا ةرارح عذلل رابتلا يف ًاضرعم

 2 ةتوم رظتنت ةحراخلا رويطلا ةقوف موحت اغيب ةدرابلا

 لول انل حمس ام ردقب هبيلص نم همأ عم انيرتقاف ربص
 اهب ىصواو ديدشلا ونملا نيعب هتدلاو وحن ةبجو عوسي
 هيعارذ ىلا ةدئتسملا يكلاملا ائحوي

 اسر نم هيلع تنفر الل

 | تعجر انا اهيب بيلصلا ًامصالم ًانقاو ةيابنلا ىلا رمتسا يذلا
 | ميرمو هيتحاو رزاعلو ةيك املا عوسي ما عم أدصد تدقوو

 1 مع مل وم و“

1 

 | ىلع اهعنصي هبا ةنم دهاشن نا عقوتن انك انعيمجو ٠ ةنعبتو

 ا هثاعدا دس ملاعلل ًارهربم ىذا باصم ريغ لزنيف بيلصلا

 أ ءاقدصا نومقاري شارح دئاقلا عضو دقو ' هللا حيسم ةناب

 ( عوسي اوبلص نيذلا دوتملاو مهصيلخت اولواجي الثا نيبولصملا
 جيجضلا نم نيرثكم مهيب ايف ةبايث نومستفي اوذخا

: "0 5 ١ 5 ٠ 

 /جوسيب .نما دق نك لبلطلا نت تال دا

5 
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 | نال نيصللا اوسلص نيدلا لعف اللا لإ لق عمو - ءانقألا تطاتم ماسقالا نيظلغمأ

 ام دعيو دال ةرجا يلامورلا سومانلا بسح ناك ع

 رهس نا 4 تدَأ ةنحاشمو رطاغلب هباين ةمسق ع نم اوهتنا

 اذام نوردي ال 0 8 ب مهئيك اكس مب ضعي

 اريك ناك ةنال رزاعأ ام حسن يذلا هئادرب نولعفي

 ه1 نبل اجب وتاكل" 1 فَ 5 مت ةللاشاو ةمطقسا

 ا ل ءادرلا ىلع ةعرق قلت نا درألاب نومعلي يمال

 ب درنلا اودخاو اذ عر وملاص ىذتراف ٠ نوكيا

 ددعلا ناكف تارم ثالث مم ٌ هب ىمرو ٠ ءامدلاب ةخطلملا

 ىلع هنلو ءادرلا دخاف ةنوشخو ةس ارش مهدشال رثكالا

 و 0-2 عرشو ةروصلا لئاهلا رظنملا حيبقلا ر هدسح

 مظع رحاس هنا لاع توصب هسفن نع الئاق سعشلا مادق

 اوذارا اذا 0 2 نيرضاحلا دوبيلا ضعب نم الاطو

 ةنوجربو ةئوصتكب اوأدتيا اهدنعو ميليقتسم نع مهل أب ًادتيف

 1 د ناعلا- طسوت الو ميظع بغش ثدحي داكو- 0

 سصالا ةكرادتو

 هارتشاف ءادرلا عيب ىلا ةليم يدنحلا اذه نلعا مت
 نودع نعزن ءاسن ةدع ىلح ةطساوب ظهاب نمّثب انحوي مه

 ىناف انا ّنهتلمج نمو نهرواساو نطارقا حرف لكتب
 أم دعدو ةرهاقلا ُُف يل همي 4 ررتسا يذلا درمرلا رجح تمدق
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 ركشلا ديزع ةتلبتف عوسي ما ىلا ةعفد ائحوي هارتشا
 كل فصا نا عيطتسا فيك ملعا ال اذه دعبو امج ان

 ! ةيلاتلا ثداوهّلاو رظانملا

 ةباتكحب سريليموع ىلا عوسي بلص نم ةعاس دعبو
 سوو َقَوَف ىآعت نا ةداعلا تناك يلمذرلا سطاليب دنع نم ظ

 لص يلا ةلعلاو بواصعم ا مسأ ناعي انف نييولصملا ْ

 ةيدوسلا وا ةينايرعلاب يارمشا سار قوف ىتكف ابلجال ا

 1 م ع مس م سم

0 9 0 . 

 ةمسا اهئيع ةغللا يف قر ىلع يرمت سأر قوف بتكَو
 ٠ ةنيدملا ةنتف يف لافلاو ةيصوصالا تناك يتلا هبلص ةلعو

 2051000 : 5 نع
 ةنينانويلاب ةرانكلا هله تعضوف عوسدي سار قوف أما

 ل يودالا يأ ريشأ

[ 

 رسم ى 1020206725 11ه كوي جعل

 ةساربعلاو ةءامتاللاو 0

 و

 ةملا دئاق ىلا ًاضاغ تفنلا عوسي ةلع دينبا أرق اللف
 يمك وج رج جلل: 7 هس و 30ج اد طال طخ حبلا 1-7 د املتالاج لا شح ات ج27 00015377-062 4 1 همت <>
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 الاثر قرط هل اكل دنع قئاولا سوياسوع ىلاوأ
 كا لبا 1 درعا كلم قامورلا اهيا تكن ال»

 سما ام ةقوف تعضو دق 2 ةباجاف٠« ! دوبيلا كلم ةنا لاق"

 راسو الاغب ديئبا ىطتماف ٠ « بّتكَي نا سطاليب هب
 ©0101 212 111 له افواط نطالب ىلا :اعرتم
 ةيلع درف ٠ «تنتك دق تنتك ام»' روتف لكب ةباجا

 1 يذلا انكتذ*م ةهنال ل>رلا اذه ا اذا » رينبا

 رثكا مالك ربتعا ىلا » ًاضاغ سطاليب ُةباجاف٠«1 ركن

 لاق وهو رصيق ةنطلس يف دوبيلا مالك لكحا يرابتعا نم
 ةيرعشب ةموكسح ماما ركلم فوقو حص ناو كلم نا

 ٠ هتوم ةلع تنتكو-مريلا يماما فقو يذلا اذه نركي
 اذه لعفا نا تررطضا ىنال مكسور ىلع ةءد ائاو

 برغاف ٠ يتيالو نه يعاخ ىلع ثعبي ام ثودح نم ًايدانت
 لدملا دض مكتقناوا ملأ !يدوبيلا اهرا يماسعا نم
 اذه مد نء مكشطع ءاورإ ىلع راهنلا اذه يف ةيناسنالاو

 7ساصي ملأ : اذه نم رثكا نوديرت اذاف ”رابلا لجرلا

 ادع ناحل دعب قرخح يف تلقد نا ةيمور دحلا عوف
 ((1ًرصعلا لتق' كفم نيتكمو تنا كتملصال :٠ الا

 ٠ بيخاو جورخ لذا سطاليب ندل نم ريثبا جرخف

 كلذ نوضغ يفو ٠ بلصملا ىلا يزخلا لايذاب رثمتي عجدو
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 مهو هيلع مهسوؤر نوذغنيو عوسيب نوأزهي دوهيلا ناك
 ٠ ةربادلا ةرهازلا هتاومنو :رباغلا ةرهالا هتايآب ةنوركذي
 كسفن صلخ رزامل ماقا يذلا تنا» مهتم يسيرف هل لاقف
 نم اي تنا » نييقودصلا سيئر يلاع خرصف «١توملا نم

 زين كاز انعد - توملا ىري نا ةلاوقا ظني نم نا لاق
 ة:ىلا ءاسؤر دحا ايقزح لاقو ٠ « 1! كسفن نع توملا
 نا ددقي ملف ةسفن اماو نيرخآ صلخ» هب ارخاس
 « ! اصلخي

 بيلصلا نم عوسي صيلخت نأ سويليمرع دجو الو

 ال ةنكل يدوي ينك هب انمؤم نآلا دعب قبي لو هتوم
 ةرار< هيلا السوتم ةملكو همالال رف ناسناك ةمحي لازي
 هيب عوسي بجي ملف املا قلاب ناك نا ةنّوق رهظي نا
 ضكطرذ «ناشطع انا » رئاغ توصب لاق اًريخا ةنكل
 تناكو« افَوز) ةرارع اور الخ ةسانا المو نا
 مييلع دس 57 لمد نييواصملل اله ل نا ةداع

 ناك ايفو ٠ مهءاجواب مثروءش للقيو متردخي يكل ملآلا

 اهندائيا ةبدق ىلع ةجنفسالا عضو يف الوغشم سويايموع

 نع بلص ام ذنم فكي . يذلا يارمٌّسإب اذا عوسي 3
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 تنك ناو !انايباو كسفن صاخم هللا نبا تنك نا»

 ”االدهت ةااردقت كير دان تول نماالجز ةرم تنقاا
 ناك نا موقلا لذرا نم نوكتت كنا يف كش الو !ًاضيا
 يتدج ىرت كنوك ةلاح يذاقنال امدختست الو ين ةوق كل
 «1 اتمو تبتلع انا و قدس لقدو

 تنا ذا هللا فات تنا الوا » الئاق ُةْجيوف ير اما

 انئارج لجال ملأتن لدعبف نحن اما 7 هتيعب مكحلا اذه تح

 00 ا ا اك

 دبع جبير هيجرص» و ع جر هج

 توصب عوسيب خرسد دق هيملاص ىلع تائعللاو حاتشلا 1

 ما لع ملف باشلا اذه اماو انتايانج ءازج لانن مويلاو

 سدقا :ةنال مثرورش مذو ةئب كلا فيرقت ىوس ا

 ريغ لحا سياو انا ل كا 3 انا بر اي ٠ م

 ىلع ربصيو تنا اهتعنص يلا لاعفالا عئصي نا ردقي حيسملا

 وكس 26 ا كرك تاق نذل اهدباكت يتلا مالألا

 ىلا اذه كبيلص نع نم دعصت كنا ملعا آلا ترام

 ٠ ديالا ىلاو ديالا ع نم مكحن ا 0 تالا ىف كشرك

 0 لاو ندزالا 0 ىلع كييلاعت ا تا دققأ

 كتل رأأ|

 ىلع ًايدمم لاقو هيلا ءامدلاب فزانلا ةسأر عوسي ره
 كل لوقا قا » ادم انواع امس ع هَ لياذلا رفصالا هبح

1 



 ؛هم

 ةرسسا تقرباف . « سودرألا يف يعم نوكتت مويلا كنا
 دبصلا ةوق هيف تدّدَتو رورسلاو حرفلا ريشابتب يرع
 توضب عوسي نعلي ًادتباف.رحخألا لكلا 0 للا

 نم هياع ام دقحو ٠ ديدش لغب هيلع هنانساب قرجيو لاع
 ديزم

 ةجنفسالا .اهيلع يتلا ةبصقلاب سويليموع مّدقت نئةيح
 ملف شطعلا راسنب نيتقرتحملا هيتْفْش لبيل عوسي ىلا اهوانو
 رعت نك قرنق 3 ود هنا ادقتعمم رشي نا ىلا اهقاذ

 بلطي يارمشا خرصف *بيلصلا ىلع نييذعأملا لجا ريصقتل

 اينجل ىلا سويليموع اعفد ىتح ديدش حاحلاب ةجافسالا

 هيقدُش نم عل دم ةناسلو .ةدندس 0 امميتا اف اهايا هوان

 يسكدم 9 امهالك احارو امم هماوأ ران رخالا صللأ 3 رب م

 رهاظم نم م نايدسب الو امالي نادك الا نع أ رلا

 ةريخألا' عزتلا لمارعب يواتلاو ديدقلا روتلا ىو انا
 ملأ ىامنا ةنياقملا ءاوق لاك ف لل يذلا عوسي فالي

 تفيحملا هنو
 انقل نلعأو ةسوانللا ةعاسلا تراضش 2 لط

 ةياحسن اذاف اننومع ائعفر لكس ملا نم نييودألا ل١ كاد

 قرف ةرشثتنم لازت ال نآلا ىلا تناك يتلا تاقرحملا ناخد
 دكا اكتااح اع اهدارس فكسار كيلا ١
 |( ا



465 

 دعبو انم اهءارتقا يف ةفثاكتتم ةعستم ةئجاحلا وحن مدقتت
 لب طقف ملشروا لك سيل سمادلا اهمالظب تفنتكا ليلق
 ةرواحملا دالملا 0 نوثيزلا لمحو نوردق يداوو ةثجلحلا

 مظعمو اثامْص ناعير ْي الق تن يلا س .الملأ | 8

 نا ثبل او حربملا ريش نم اداوس هسا ةلكص افارك

 ”تايلظ ضرالا ةنم تدشغ لئاه جاد ليل ماعلا ىلع ميْخ

 نابلصلا قوف ءاملا دبك نم ضموا مث ٠ ضعب قوف اهضعب
 ماو - دوعر ةمحصي نا نودب ةيحان لك ىلا نطاخ قرب
 ادا ني يركب دل

 ىلع بيلصلا ىلا نورظني نينقاولا فولالا روج طقسف

 تدار وتو راعذنالاو بعرلا ديزمي ضرالا ىلا مبهوج

 رارمحالا دددش رون انذويعل حال اناو ٠ راظنالا ن اشر

 ع سادقالا سدق قوف لكلا ىلع ها 01

 الالغ ٠ نم * ةعماللا قوربلا ءايض ىلع لا ناءلصلا نيمتن دعن

 كلت طسو يف عوسر ةئيه تةءاضاو ٠ ةقبطملا مالظلا بحس :

 رون ةلاه هتببي تطاحاو يملا ىلجمب ةيجوجدلا ةملظلا

 نع نيبرجحم ناصالا ناك اهيب دمحم نم ليلكا اهنأك يوامس
 امهيلع سكسعتملا روذلا ةطساوب امهزيبت ائعطتسا دبابو اننويع

 عوسد ءايض نم
 ا دوهمللا نم نوريثك ض,نف هاودس ًايخرم مالظلا مادو



 4ا/

 مكامن 3 ع 0 تاضن تءطقناو

 نم ةمدق لقئثي فيك ىري نا مهنم دعبل عطا 4 21

 در مهضعب نرماكي ماد مالظلا فئاكت 533

 مداد بهذو مثراكفا ريح سعر مرنم ٠ 9 ىلع ىلوثسا

 ةتوق هىله 2 أعم نيماكستم رزاعاو عوسي ما ميرم تخرصف

 فوسو»اخراص سوماع ينابرلا متالتو 4 1ةزجعم عنص دقف

 ام ذختنو عجشتنلف ٠ بيلصلا نع الذان ليلق اع مدهاشن
 ثالث تضتنا مث ٠ «حرفملا انراظتنال ةليسو هءادعا فيخي
 بيجعلا روثلا كاذو ةفيخع لاوط تاعاس ثالث -- تاعاس

 ةريلا هلم يف نولازي ال معي سانلاو قاب ةداعلا قراقحا

 !ةلئالا ءىراوطلا هذه سما نم ايش نوردد ال شاهدنالاو

 فصاق ردعر توحي بيلصلا قوق 1|
 مهسا هبش تّضقناو ةفطاخ قورب تضموا كلذ رثا ىلعو

 ةبجو ةللكملا دجملا ةلاه اهب تشالتف عوسي لوح ةيران

 ةباحس لاخلا يف هايم تلعو هتروص نع ءاببلا راثآ تحاو

 ةيزكرملا ةطقنثلا وه هنا عمجلا نويعل ىءارتف قممع نزح

 نم رثكا ىدانف ٠ لئاملا يرامدلا يضغلا اذه ابيلأ هجتملا

 ةنع هللا ىلُت دق اورظنا» ٠ نيروعذم دحاو توب ةئم
 ٠نيعاترمو ادج: نيجضتم انسفنا نحل انك ى 91 انآ

 2777 الا

 76 1 90 تلج عسسل ١ ور احم دج د رج اووي يبدع + ويس ن

 ٠



 6 هم

 ! ةيرض يذلا رونلا كلذب ةددجتملا اتمام تحنلا دقلو

 اديدش نينا ل ناقل ناسك لاك هيلع تماق ءامسلا تاكو

 ناك ابنبا نا امانتقا ءازج نم ابلع ايققف  تطقسو

 ,انفواخم اتق عوسي خرص اهدنعو * هللا نم ًانوعلم ةقيقملاب
 8 يملا ! يولا ! يلا » اللثاق ةيناربعلاب لاع توصب

 ظ لح ةيتأمل ضكرو همالال مهذعب ترف («7 ينتكرئ اذا

 |- دعب امج ةعد لب اك » الئاق ريثبا ةضرتعاف ةرارمو
 ظ '

 ل ١« يبنلا ايليا وعدي هنا ! ةصلخو يلي ايليا ناك نا ىرنل

 قوف عمجت7 تذخا وللا ةنااملا ةملظلاب اذاو انرظن مث

 .ةتوص اهبلق نم عمسو اننويع نع ةتيجح ىتح بيلصلا

 0 ليلملا هايم ىلع دوبعملا هثاذصب نري ةيناث ةرم ريما
 ىلع هعاتسال نيممتبملا فولالا ظمي ةنيفسلا يف سلج
 يوتا كندي يف فالاءاب انا زيكا دقد“ :ىطاشلا

 1 ةاوح قرشا تارلكتاا هذهب قطن انيحو ؟! يحور
 | ملساو اقيمع ادت اد هردص ىلع ةسأر ىنحف 0

 ١ هذب, هقطن رئا ىلع لاهذنالا تاوصا كد حورلا

 ضرالا عزعز فيخم لازاز دوفلا ىلع تعطقنا ىتح تاركا

 ةئدلخا 0 ثيم بف اهله سسك عرصو ايمادتا تح

 ربظو الاه اًدازتها ةزام ةئيدملا لك تدامو تماقناو

 آان ىءارت ا عدم اس دق ةقوفو ةأمجشم لكيفلا
| 
0 

 0 سس ا اتت نن وارسم حان مص عت سس سس سس اس بس سوس ام سس سس سس امور ا لال

2 

 ؤ
0 1 
 ظ
 ظ
 ديو ا مس د د د ا وح ب ومدي هج جم هدو بجبل عا ور دج دوي حم سوسو درسس بوجي جدو كي دج د
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 || لوحت نورظان نُل ايفو اتاساسا ىلا ناردملا قشي نا
 |١ بحسلا يف عرشم رهاب رون نم بيلص ةئيه ىلا عسل

 || تءاشا ةيلهاسش عزا يهذلا مدون نم تقئمناو حيبذملا قوذ

 | ىلع ديزم ال ءايضب ةرواجملا دالبلا لكو ملشروا لوح

 !|سومرو كواملا روق تحتفناف زتبت ضرالا تاظو هقارشا

 ا مهداسجاو ىلوملا ماظع اهئم تّرثنو نيمدقالا ءايمنالا

 |تربظو يراذأا بيلصلا ةعّشا ماما مالظلا بحس تددبتف

 00 ل 7 لكملا قوفددفملا رولا ادكراف !ةنا داقلا

 د دوءد ءيش لك ذخاو ةيلكلاب ىشالت ىت> اثيشف ًاثنش

 | ةئيدملا ىلا نوعجري سانلا ماقو جيردتلاب يعيبطلا هارحم

 ظ ل اورصبا ام لوه 5 ةدٌّس نم مر ودص 0 نوعركد مثو

 ِْ ظ ًايطاخم ةفيخلا ثداوا هذه لك نياع يذلا ةلملا دئاق
 ظ ٠ «! اهلا ناك ةنال قحاب ماكحت ناسنالا اذه سويليموع

 ظ سومايموع ةباجاف

 | ءايبنا 1 نبا آلا اذه نكي ملامح »

 أالعو ءآسلا يف ءاحالا لك ة
 ا «تام ةعيمطلا هلا نك هتوم يف ضرالا

 ظ
[ 
 ظ

 ! ىلع 2 يكن 2 فيخملا ل لا اذه انحربف

 ١١ ىلع ىولملا اذوبي دحم هدرو انتما هئادتفا 2 انلاما ةسيخ

 انيدأ ةمحملا كتلخلا دواد تيب يسرك



 ٠ع

 نر اثنا د ةسداسلا ةلاسرلا

 ةداعلا دمي كلانا عاصلا - يل رز[ نع

 زيرعلا يلا

 ةلاسر يف مالكلا فنأتسال الا ةقباسلا يتلاسر متخا مل
 نآلاف كيلا املقنا يتلا ةنزحملا ثداوملا ليصفت نع ىرخأ
 ىلا نيهذ ىيلاوللا نا ذاو سمشلا عولطا ةعاض تنصت قات

 تنكو ٠ كيلا ةباتكلل ةصرفلا زبتنا دعب نءٍحري ل ربقلا

 يف تيقب اهنكتا اثرمو نيعرملا تقفاد عوسي مَأ نا تنئظ
 كلذ يفو ٠ تناملا اهنيا ةيؤر لاّتحا عطتست مل ذا تيبلا

 تينا يتلا ةبيجعلا ثداوللا كلت هيف تثدح يذلا مويلا
 ةنيكلا ءاسور قتلا ةقباسلا يتاسر يف ابليصفت كل



 تاع

 رةقرف يف ًابكار ةئيدملا نم اجراخ سطاليسب نائح مهعمو
 ةلزارلا امتثدحا يلا ةقيمعلا روغتلاو قوقشلا نياعيل دنهلا نم

 تقفار يتلا بئاجعلا ليصافت ىلع عشلا لك هاوفا نم فقيو

 ركسلا أب نا هيل اوبط تمار د اش ا
 حست الو ًاميظع ًاموي ناك يلاتلا مويلا نال داسجالا لازئاب

 كلذ يف نيبولصم مهكرت وا نيمرجملا مادعاب مهتءيرش محل
 نم لفجملا مداوج نائمب اًدفآ سطاليب مهأسف ٠ مويلا
 يف نيرئاس اوناك مهنال) ةمادق ةحورطملا ىلوملا داسحا

 ( ةقفشملا روبقلا ناكم

 ” املا ما تبلص ًانانإأ ةنبكتلا اهيا نونظت اذام»
 رثكا هنا ىلع اليلد ةميظءلا يئاجعلا هذه ذدختنف نحن اما
 ! هتوم يف ةكضراشم ثرثأت ةعيمطلا لك نال ! ناسنا نم
 تسل تاومسلاو آلا نع اهنايض ت0 00
 هسضغ قورب لسرا مظعالا هلالاو ٠ دادا بايت هيلع

 ةمساقت ٠ داتوا عم اداهو تدا٠ اهسفن ضرالاو ٠ دادتشاب
 نورظتي ةنئبكتلا ذخاف «1 دابكالا ةحدافلا ةثيزرلا هذه
 دحا ككل نوبيي ام نوردي ال نيديحت» مضعب ىلا

 رهاوظ تناك هذه نا يديس اي» لاقو باجا مهئاسّور
 ! يرصانلا اذه تمي مل ولو اهثودح نم دب ال ناكو ةبيجع

 هذم نا لوقيو كالفالا ةبقارب ديهش يلرع مجنم انهف



 ' . راج تا راسل هاشتاج: بعشر ا كا ص دانة ند سعم

 5ك

 لا نكت نر ام 5 تحن تن ةملظلا

 011 لا نكت / ةلزلزلا انيب د حئابذلا ناهد الا ةقاقلا

 نهاكلا ايا كديور د باجاف . «1 ًايداع ًايعيبط
 نووجنم ةربارب مكنم نيوعدملا نحل ةيمور يف اندنعف
 اال 0 فوسك نا اديج ملمذو نويلوصا

 8 ! رمخلا المهتم ةلمللا علطي فوسو هما ىلع 18

 لاجد يبرءلا كمجتمف نهاكتلا اهيا ًافوسك اذه نكي
 لجرلا كلذ باص ربا ىلع تضرع ثداوأا هذه اماو

 اذاملو» لاقو ارخاس ريئبا ,ضرتعاف ٠ «! يككتلم يملالا

 « ”نيصالا بلص لجال اهربتعن ال

 هيلع داعأف هقدرط يف 1 لد ءيذب سطاليب همجي ملف

 لاقف ٠ مهنفدو نيبواصملا ليزنت ساهتلا ةئيكتلا ءاسؤر دحا

 57 مه نال ن ,الا اوتام اونوكي نا ن ا مطالب

 ف رظنا فوسف ناك ءاصلا ىلع ار يديم تاب

 ,هداوج ةلكاش يف زاملا لذبو اذه لاق . « يسفنب مالا

 نا هيلا ليخف نايلصلا لياتم ءاج ىت> هسارجب ًابوحصم

 ملالا نينا ناددري نالازي ال ناصالا ناك انيب تام عوسي
 يذلا ينويفالا بارشلا لوعفم نم باوصلا نع نايثاغ اهو

 ا

 ( لمان قمح توصي 1 دئاأق ,سطالبب 0 : 10



 كت

 ريمضلا خمبوت محئاوأ هبحو ىلعو عوسإ وح كسشالا 5

 * 67 لكتعت ا هيف نا نلرفقرلا ا 01

 تثدح نيح حورلا ملساو ةعاس دنم تام دق دئاقلا ة ةياجافأ

 ةنا !لكبحلا قوف“ الوانتم:فرتلملا ةرازلا |

 0 ةنا كلذ نم بجعالاو ٠ ًافيخم اًرظنم ناك ةق ةقيقملاب
 . الا: [تكلظ تر نا فاخاو ران نم بيلص ىلا

 كلثم 00 ىلا» ضان سان سطال بيب ةباجاذ «! ناسنا

 سمالا يذق ' ةنكل ! اذه مت د وأ دوا كدككو ةئاقلا اهيا

 0 لمق نيبولصملا داسحا 1 دوبيلا باطي نالاوا

 مهتادادمو متاع رم اعاد بلطي رصتقو * ميظعلا ميس |

 عئارشب ثسعت الو مهتنايدب ةصاخملا دومالا عيج ج يف

 « !اتوع مل نيصللا 0 هوس بحيلف ةينامورلا ةنطاسلا

 اي دس لزناو قوس كك لوتس)) لإ ماعلا هناناف

 سار نطدانتب ناذاق 7 ىلاولا يدم اي كلارا لس

 ساومور ردصاو ١٠فيخملا دبشملا كلذ نم قلطناو هداوجأ

 يرمع نم مثدحا اند داسجالا لازناب دوئملا ىلا .هرما

 كلا هيقاس عطقت 8 نيةيرسذب رداد ةطلد هذمدو

 ىلوالا ةبرتخلاب ةلخاغو اريل 0 ةسافنا ||
 ٠تانعالاو ماتْشلا فذق نيب حورلا ملسي هدداغو ةيناثلاو ||

 عوسي نم اوبركقا الو ! تاسملاو فيداحتلا عظفاب قطنلاو

 ٍإ
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 وسما ةصايممل هاو تح دمج ف حتما

 / طلال انك اق ق6 1 3 سلالات اهني 16ه واج ع طيح ا د١٠ ه4 نبا عاطف ١١ه هت احن 7 95:1 118902: ؟دلتنا اهيل ل

 هن همي عسي حمم
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 تو

 املا انبي حام ال» رخ الل مهدحا لاّمف ٠ تام دق مودجو

 ٠ «اذبك لجر دسج رشي نا ادج مرحملا نمف هيقاس رسك
 المق ةّتوم ققحتن نا انياع يمي نكلو» رخالا ةباجاف

 ٠ «١ثام دق ناك نا ىرال ةتمطأسف بيلصلا نع لذني
 ةئعط ةئمطو عومسل بنج و هحر نائس بوصو اذه لاق

 ًاميرق ًافقاو ناك يذلا انحوي اذه رصيا املف٠ هبلق ىلا تقرخ
 لامالا ةيبيخو لشنفلا لاقثا تحت ضرالا ىلا سار سكن
 عوسي نا ًامقوتم ةقيقدلا هذه ىلا ًايقاب ناك ةنال ! ةقلطملا

 رصبأ نيح نكل ًايح لزنيو بلصلا لاقع نم طشني
 ادا ندط هلق نأك رع هن ىف التعم ناموا نائس
 انهربم تام - عوسي تام دقف !دبالا ىلا ءاجرلا ةقرانو
 هذهب هررعش نا ىلع ! ىعّدا اك هللا حيسم نكي مل هنا
 نزلا ليبس ىلع لب يضغلا قيرط ىلع نكي مل راكفالا
 |لسأتي هاد عفر الو اًديدش ًابح عوسي بحي 2 تاكد هدا
 |! ايزمرق امد نزني ٍنوعطملا 4 ةشج ىأر براصملا م

 دئئاقلا نا اج ىأر أم قيدصت ةنكمي ملف | ًاررواب «؟امو

 ةيالا هذه نم ديدشلا مهبجعت نودني اوذخا ركسملاو

 | بوادم ناسنا طق نكي مل» ةئثما دئاق خرصف ةسرفغلا

 نيدلاخلا ةفنذلا دحا بير نودب اذبف ةيفيكلا هذه ىلع

 2 «هتوم نم ألا ىلع ضرالاو ٠ ءاممدلا ثعد از ادلو
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 أنا هيلا بلطي دنجلا دئاق ىلا مدت ةايللا ىلا هءوجر يف
 ةئيزلا مالا دعو دق ناك « انحوي ) ةنال دسملاب هل حمس
 3 باجا دئاقلا نكل هئذدو دسملا راضحتسا يف يعسلا

 اديب م هيلع عقوم سمعا نودب دحال دسملا ملت عيطتسي ال

 الق هلازتا مدعي اًدعو انحوي هنن داق لا 1
 | نم ةصخر ىلع لصحيل ةنيدلا ىلا ودعي عرساو هعوجر

 يلا اي كردل فورعما ةمارلا ريشم فسوي نكل ٠ سطاليب

 0 نيبرقملا دحا هناو هماقم ةعفرو هتورب ةراكنب زيرعلا

 /يلاولا نم سمتلاو اذه ىلا انحوي قمس دق ناك نط

 ملف هتوم قتحت دعب هنفدو عرسي دسج ذخَأ يف هل نذأي نا

 | الئاق ”ةمالع هعاج ءاطع و هك باجأ نا سطاليب ةلبع

 ظ 4
1 

ٌْ 
 |كنظاو بيجعلا لجرلا ادهديحلل بهذا »

 00 كردا ذاو «7يلابرلا اهيا 5500 ايف هفراعم دحا

 ين هنا ىرا» ةباجا كارلا اده نم مطالبب دصق

 ايف لجد مظعا ةشج ةفجاملا يف تام دق ناو هللا نم اسر

 سطاليب باجاف «٠ ةرابطو ةيكحو لف : ةنطنلس

 ركلو اذه لاق ٠ « كمالك قدصب رخال ىلا

 ريل اذهلو يناس تاتسب وح ضدإلا 00000

2 
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 هلما ةبيخ نم اردكم ةنيدملا نم هعوجر يف ةئكل انحوي

 مديبع دحا عم ًاعرسم ناك يذلا سوهدوقين سيئرلا ينل
 هفلو دسملا بييطنل ًاناثكو ًابايطا يرقشيل نيينوعبملا
 يلابرلا نا جاسبتبالا ديرم ةغلياف نفدلا يف اهتداع سسح

 دسملا ليزنت ةزاجا ىلع ةئم لصحو سطاليب لباق فسوي

 فسوي نا دجو سيلصلا ناك ثيح ىلا لصو الو ٠ هنفدو

 سرطب ناءمسو رزاعل ةدعاسع ةرخصلا نم هبايغ يف ةعلتقا

 ىلع ءانتعالا ةباغب هوعضوو سوماع ىفابرلاو اثرمو ميرمو
 ريماسملا نوعزتي اوذخاو هيلع لازي ال دساو ضرالا

 نكحاب نئتيمادلا نيلجرلاو نيتقزمملا نيدللا نم ةساحنلا
 ٍمدسج نم فزانلا نيمثلا مدلا اواسغو ءاب اوتا مث ٠ نيلولوم
 0 5 يلا را بارطالاب ٠ هوفلو مونهدو رهاطلا

 الززأ يرحل وا اذا نيصللا ادسح اما ٠ 1 كو

 ةئداحلا قوقشلا دحا يف انفدو ركسعلا ةطساوب نبق رم

 دولا ابلمح يتلا ةراجحلا ضعب ايلع مقاو ةلزازلا ةوقب
 ةنم تناك دقو ٠ كانه نيفمقا ولا : وبيلا عاع ر ضعبو

 قا ىراونل عومس) لمسح كرتر ل نإ ام م ةميظع

 نيصللا يدسجك رفلا كلت ىدحا

 [امئاق برغلا ناكو فيخملا مويلا كلذ قفش دنعو
 ءامسلا ىلع اد ئاس توكتسسلاو ادكار ءاوهلاو يبهذ رونب



 ا

 سرطبو سوميدوقين فاتكا ىلع يبنلا دسج لمح ضرالاو |
 هتايح يف هل ابح سانلا مظعا اوناك نيذلا ائحويو رزاعاو

 حيسم هنا هتاذب ةعادخلا وبظا هتوع هنا م,هثوت مغر ىلعو

 ابكت يتلا نازحالا لجال ةنوبجي نولازيب ال اوناك هللا |

 ريخلاب هل انوركذي يتلا رئاملاو لئاضفلاو
 :اثداحو ؛يطبلا مهيش شم ناك هب مثريسم يفو

 0 نم 0 د نعبت يتاوالا ءاسنلا حاونو

 لك ٠ تارفزلا ابعطقتو تاربعلا اهقنُْ# تاوصاب نيكسي
 سفنلا عالخلا قوف ٠ يعرلاو ةيشذا ىلع ًاثعاب ناك اذه

 سمادلا «مالانب البقم ليللا ناكو ٠ ىلقلا راسكناو
 نضَعَب نكلو' ذوبنلا نم ةنفاخم مهو الكس 0
 يا أاوفرع نيح نيعساخ مهماما ' نم 1 مو فداص نيدذلا

 لدم ىضالملا راد ىف ةئاوا رت 20
 مهلخداو اهحتف ىلا مهةبس يذلا فسوي يئابرلا ينغلا فيرسلا

 رجس ناصغا مهوح تجيس كلانهو ةدرفنم ةريظح ََكا

 ىسما دق ناك ةنال سماد فيثك مالظب نيتلاو نوتيزلا

 اوعضوف ,عطاس دوب دقتي برغلا يف ةمجم علطو ءاسملا

 حيباصملا نورظتتني نيتكاس اوفقتوو فيصرلا ىلع دسحلا

 مادخلا أطبا امو هلزتم نم اهبلطي فسوي يئابرلا لسرا يقل

 تودب فسوي مهل لاقف ناكملا كلذمالظ اوراناو اهب اوتأ نأ
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 مهلمجم عوشي دسج ولماح ضبنف « ينوعبتا» ادج نيزح
 مهومدقت نيذلا مادخلا فلخ هءارؤ هب اوراسو سدقملا

 قوف ًاماق مظع رخص ناك ثيح ناتسبلا رخآ ىلا حيباصملاب
 00 م داغر 5 ةماماو رادملا نم ًامق ًافاَومو داو
 يئفابرلا لجال عنص دقو ةلخاد توحنم ربق ىلا اهيلع دعت
 0 دعم ”لحا هيف 0 5 همسه

 0 هاك واس هر نعو هباب نع حيباصملا راونا

 مراقوو هلازتعا ْي "تملا ثم هرظنم ناكف هيلع امءاصغا

 مادخلا فسوب رمأ هيف دسملا عضو أم دعدو ! هنوكسو

 دق نامورلا داوق دحاب اذاو هياب ىلع رجحلا اوجرحدف
 مكنا ىتح ثدح اذام » مالكلاب مأجافو هروضجم مبتغإ
 ىلع داق ريغ ةسفن رهظا الجر راقولاو ةلجتلا ديزع نونفدت
 «7 مكنم نيريثك سوفن اه لّلع يتلا ةرعادلا مديعاومماتا

 دئاقلا ةدهاشم نئنم سيئ ار ةريخلا عيملطا تدخاف

 مهول ةمدتتم تناك دملا نم ةقرف ةيؤد نم لب طقف

 "| لئطلا اذ ند دارملا ام )»نسوي ىابرلا لأسف
 نال يلاولا ندل نم لسرم يلا » دئاقلا ةباجاف ٠ «7نامورلا

 يذلا لحرلا نا هوراخاو ندع نآلا أوناك د وبيلا ءاسور

 اذلو ٠ موقي مايا ةثالث دعب ا لا هبلصب يضف |

 ىلا ربقلا امب نوسرحي دئنطا نم ةقرف مريطعي نا ةنم اوملط
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 ةيفخ دسملا اوقرسيو اليل هذيمالت يثأي الثث كلاثلا مويلا||
 ربَقْلا سرحا نا سطاليب يلا زعوا هيلعو ماق ةنا اولوقيو

 نم نوريثك لبقا ملكتي دئاقلا ناك ايفو ٠ «ةليللا هذه
 ءاجو لعاششم نوامحيت مهي ةفرعم فسويل ناك نيذلا ةنبكلا

 0 ىئاوللا ميرمو فسوي ةلئاع عم ءاسنلا نم تدع اًضنا ٍ

 فسوي يللابرلا باجاف ٠ ةنرظنيل نيتاف دسملا عضو نيا
 انتنال راقولاو مارتحالا اذه دئاقلا اهيا ةنفدن اننا » لاقو

 ةوعد هللا هديا دق اعداخ طق ٠ نكيملو عولخ هنا نوئقوم

 ناكو ٠ ٠ يس 2 لعف ىلع اًرداق ناك هنا نماون اذلو ةممظع

 ل 5 اد عدج نا نم حلصاو مكحاو سدقا

 | ىلع 1 ىذلا ليثارعس | دحم لحال هتداراب اعوط ة ةسقد

 ءائيمحا نمل اراكذست ماركالا اذه عنصنف هتيم هاوس
 .«!اذوبي ةكلممل أتنثم هتيؤر نم اثلما باخ ناو !ًريثك ة منو

 ىلع عمشلا نم الايلق باذاو سطاليب متاخ لماح مدقتف
 توملا ناك م ةمسح ١ ربقلا باب ىلع ىذلا رح ا يناج

 م ريقلا طبض دوبملا ىأر املو ٠ ةرهسكش نشل ءازح

 يئابرلا مهزثأ يلع قلطناو اوفرصنا دنملا ةسارحو رجلا

 دحا نيرداغم عوسي ءاقدصا يئابو سومدوقينو فسوي

 نيب هتسارح ةبون يف ًائاق ربقلا مادق ءيجيو حوري دونملا

 مهضعبو درألاب نوبعلي نيسلاج مهضعب اوناك دونما يقاب
 ]1 و ا



: 

 نونغتي ضعبلاو نوثدحتي مهضعبو رمقلا مات يف نوامأتي ||
 ةبها ىلع مهيديا يف مهتحلساو ةيلاطيالا ةينطولا مثهديشانإب
 رطخلاب رذتي ءيش لقا ثودح ىدل مبءادقا ىلع ضوبنلا

 هتك اعو يرممانلا ينلا ملست خيرات 1 يبا اي اذبف
 دقو دعب 0 يدفن ا وه هنفدو هتومو هبلصو

 م ركل ةارألا ىف قيفدتلا اذه لك لع تصرح

 ةباجا ىللد طقف هنيعب ثداوحلا هذه دهاش نمك كلعجا

 يدفن بركلا ًاسمفنتو أذيا كاذ يفف سوماع يدع ةمغرأ

 اثيد ةتأرو ٠ 0 هراكتملا هذه نع ةياتكلاب الست

 ضر ناو هنا ,نلعأ نا هب نايالا يف تبث ينلا انا يلع

 نكي منا هنا ىلع لدت ةبلصتحص يتلا بئاجعلاف تامو
 هب ناميالا يف ارذع يل نا ًاضياو ناسنا نم رثكا وبف اسم

 ماركالا نمو ٠ هوعبت نيذلا عيممل لب طقف يل سبلو
 | فسوي ينابرلا ةمارلا ريشم ةطساوب هيف نفذ يذلا مظعلا

 مهنأ ام هليذ ةرابطو هتحاس ةءارب ىلع لالدتسالا كنك
 عودخب هنا هب ادقتعم ناك اذه فسوي نال ايس الو هب
 *اسنو اثرمو ميرم تجرخ حاصلا اذه يفو ٠ اءداخ سيلو

 (كل ُتلقو ُتَقسس ايك) ناتيسلا يف ربقلا نرظايل رخأ
 دعب ايثع تيب ىلا باهذلا ائمزع يفو دسملا نهد دصقل

 عابتا بلط نع اوعطقني ىتح دوبيلا هوجو نم نوعوجد
 مممسسيسيلرلتسسللسسا



 *ع0

 عبرا مودق رخآ دعب أموي عقوتم سطاليب يلاولاو عوسي
 هنيكتو هبناج زيزعتل ةيدوس يف نامورلا زكاسع نم بئاتك
 تاوقلا هذه نا ول هاف ٠ةينامورلا ةطلسلا دضعو انترامح نم

 يمع لاق“ اك نطالكل ناكف بلصلا موي يف تءاح

 يديأ نم عوسي صيلختب أرح يضقيو اهب عنمتي سوماع
 دوييلا

 اهعم ءاسنلاو اثرمو ميرم تاوصا عمسا نالا اذوهو

 ع تالومع نهو دبقلا نم تاعجار عراشلا يف ًاحراخ

 - «فاشهو - هذه نهتجض نم دارملا ايف ! مظع حرف

 متخ ىلا تررطضا *رادلاو ةقورالا يف تاخراص نضكرو

 1 رظناو جرخا يكل ةباتكلا نع بارضالاو ةلاسرلا

 تثدح ةديدج ةزجعم وا ةبكن

 دحلا كتبا

 انيدا



 نوثالثلاو ةعاسلا ةلاسرلا

 عوبسالا نم لوالا مويلا يف يملشروا نم

 زيزعلا يلا اب يلا

 بجعا كياع صقا بواسا يأبو ةرابع ةيأب ىرت
 !ءانملاو ةرسمملاو ةريللا رامخا ملظع ءاب كيلا ثعباو ءابنالا

 يراكفاو تاككعتار ياديو قفاخ يبلق اذوه
 أف ىع وشتم

 0000000 اردنا ا ىرشلاو ةيرططم قفتو

 0 ا م ماق عوسي ! يح عوسي نا !ىرخا

 ! هبا نبا ةسفن ربظا عوسي

 ! ىنآلا أمسم وه ةقمقحلاب عوسي نا ائيقي ملعن ْنآلا

 تاركلا كيلا بتكا مل ينتيل لب ! هيف كشا مل ينتيلايف
 دق ىنبكل ! عداخ هنا هيف ىنظو يلاعا مدعو يلايتراب ةنذأؤوملا



 ث

 ] امهفي ل !ةرفثملا ةنم تلنو زيزعلا يا اب ةتيأد دق ا ةتيأرأ ةنم تانو زيزعلا يلا اي ةتيأر دق ! هني
 هتوم ةبح نم هملص لبق ا

 !|كردن-نالا انيكت انطونقو انيايثرا ببس ناك كلذو

 1 نم بجعنو ءيس لك عب هيلع ديزم ال هالجب

 اتناعا مدعو ائل وقع

 || نم يدي يف ملقلا طضا نا عيامتسا ينارت ديملابو

 ْ عاج ىلع ىلع ىوقا ةبروعص لكبو بجعتلاو حرذلا 0

 || ىنتكل ٠ شاهدنالاو لاهذنالا لماعب ةئتشتملا يراكفا

 أ|نا يف يفن دبجاو يتالامفنا ىلع بلغثلا يف عرذلا يلخأس
 ةسجعلا ثداولا نم مويلا ثدح ام ليصفت كل دروا

 ا يعادب ”ةءاخ كيلا ةريخالا يتلاسر نس

 ||خارصلاو ضكر لا جيجحضو حرفلا فاته ن م رئئليح ينضرتعا

 : يمسي يلوعدت ميرم تعمس ذاو لفسا رادلاو ةقورالا يف

 أ| ةعرسم ايلا تلزن نا ءىطبا ل جاهتبالاو حرفلا توصب

 || اهدنع اهتتننظ ةعرسب ةدعاص اهبتدجو جردلا تغلب ام دنعو

 || ىلع عطاس ةرسملاو ةسبحملاو بجعتلا رونو ًاناريط ةرئاط
 ا|هوفث نا تودب اهيعارذب ينتقنتعا ينم تند (ملف ٠ اها

 || ىلع تكف ةئلتمم اهسفنو ًاطاط ناك اهملق نكت ! ةملكب

 نوتملا ىلا ام يدويو اهدشرب يهذي داك حرفب يردص

 || ابشاج نيكست ف تدبتجاو يردص ىلا | + نيتحست يف تدهتجاو ير



 فك

 توص يلنذا قرط مث ٠ ثدح | دعب ةملاع ريغ ادج ةمجعتم

 دقو ةعرسب سوماع يللابرلا بطا# جبردلا لفسا نم اثرم
 ينعسي ا ذا ميرم تأسف مظع تودب 26 راص اهماجا

 يملكت 7 ثدح اذام هآ--اذام » ةلالا كلت ىلع هايلا

 رعب ةمساب تلاقو امسار تمعفرف ١« ميرم م ىزيزع اب

 1 » اهيلمع نم ردحمت حرفلا عومدو ل

 ةقدصم ديغو ةباترم تخرصف «!ربقلا نم ماق هنأ هآ-- ماق

 اماع

 «7 نم»

 ! كرانملا هللا نبا < عوسي -- ويدقلا انديس ١ برلا»

 اهتبجاف «! انيدا اي يح ُهنا
 هيلع ديدنشلا كن رح نا وا ايؤر تدهاس دق كنا »

 « ميرم اي كلقع كمدعا

 دجلا نيعب يلا ترظنو يعارذ نم تتلفا كاذ ذاو

 8 ناءالا ةيدع انيدا اي يلوكت ال » تلاقو مايهالاو

 ؟نرالا» ىح وهو ' تاومإلا نم ماق عوسيف ٠ ةئموم

 ! اضرا يعمو 0 0 ميرم عم ملكتو ةترظن

 هب نيءودخ نكن و ٠ .يلعلا نبا هنا ارورسلاو حرفللايف

 هنا مهفن ملف هالو اطر انعم لك ةتئلاب اننيكلو

 ال - يلاعت ! ثلاثلا مويلا يف موقيو تومي نا يغبشي ناك



1236 

 سرطب تربخا يرمو كرمشبال ةعرسمم تك اذن 1 كت
 كريظن نيباترم انك ْذاو باملا دنع ا,تيقل نيذللا انحويو

 فوساو اذ كتم ءايشالا هذه تناك نا ارظنيل اضكر

 بهاتا انا ايفو «! انعم باهذلل يعرساف ًاغراف ربقلا نادحي

 يومس جابتبا ءايضب قرشم اههجوو ثرم تءاج اهتقفارمل
 ثحرصو

 ةهجاجلب اببتلأاسف «9اتيدا اي ىرشلا كساب ||
 )) * ةحصحص نوكتت نا ن <عَوأ 2

 ]سلو هةلدوص تمنست و هن ردا ىلال معن )

 .« هذيمالت ربخنا انلسرا ةنال ًاضيا تنا ةئيرظنت فوسو

 حرفلا ةدش نم تيكتبف
 ري تناك يتلا رزاعا تخا ميرم انيقل ةباوملا دنعو

 نسومانع يئابرلل اضيا كلذ تشلعا كدقو نيرا

 نوملكتتي رادلا يف نيفقاو مهيمج اوناكو سومدرقينو

 : حرفلا تاوصاب ميرم مييلع تلمحف هملص ةبج نم نيفسا

 ماق دق» ةخراص لوقلا مّدقت تت اك قوق ىلا اهتممس ىلا
 «1١ماق دق

 ةرواد تشكو نسون" تاك ىلا عيرالا نحن انعرس اف

 ىناقيفر لبق ربقلا ىلا ريطاف نيحاتج ىلا يالجر تاوحت ول ظ

 اهيضورخ ليعَو * يىلوصو لبق عوسي ايؤر لوزت نا ةفاخم



 ا

 نامورلا دوج نم ةسمخ وا ةعبرا انيقل ةئيدملا ةباوب نم
 فوخلا تامالعو ةئيدملا لخاد ىلا نيضكاد انوزاتجاف
 ءارو ام» ةباوملا سرح دقاق م ىدانف مههوجو ىلع

 أ نم ايك نويراه مكتنا 7 لاجرلا اهيا ًاقوخ برهلا اذه
 مهرفوا ىرا ام ىلع كنا سويرام اي ملكت ٠ ودع مادق

 وه اهو هباوج ىلا يغصن اننقوف «!اوحصو القعت
 ام بعرلا نم انباصا دقل دئاقلا اهيا انايد نعول

 تا هنود نم امب برطضي يبلق نا ٠ روصتلا قوفيا

 يف مييلا 00 ندلا ءارخلا نموت نسف نرحل لطإ
 ع دنعف ٠ مايا ةثالث ذنم يدوبيلا ينلا ربق ةسارحا

 ربقلا مادق رطخا انا اهيبف ةسارحلا يف يتبون تناك حاصلا
 0 1 هدالا مصلا كرك يف يغارتلا ىبتع لمأتاو
 بوحصم فطاخ رون انلوح قربا ذا رجفلا رون مادق لور يللا |
 يقافر ضبنف ددعلا ةريثك ةحئجا نم ةناك ديدش فيفجب

 انيلاوح ائعلطت ْذاو ”نيروعدم م,مادقا ىلع نوئكتسلا

 ةضررع ةحنجاب ءاملا ديك يف ناعمللا رهاب ًاصخش ترصبا
 1 ءايضلا عطاس مجنب ابنم ةشير لك عشت بهذ 0

 أ| اذه انلابف ٠ فيصلا قرب نم امان دا 8 *ادر هيلعو

 انيحو اًريظن الق هل دبعن مل اًديدش ًالوه نعرملا ظل
 ةتروص اًئياعو ربقلا وحل الزان ريدقلا صخشلا كلذ انرصبا



 د 4

 انبواق تراغو اع انتبب اننويع تريب يتلا ةيوامسلا ةديجملا
 رون يف هلالا وا كالملا لح مث فوخلا هد اتلغاد |

 تذتها ضرالا ةلجر تئطو انيحو ربقلا باب ىلع بهتلم

 ذخأم لك دونملا ةدعرلا تفخاف ميظع لازاز نمابك
 نانا اما ٠.تاوماك هّترضح ماما مههوجو ىلع اوطقسو

 ردقا لو دوع ىلا ادتتسم ىلاكم يف كيد قر

 يذلا ميظعلا رجلا كالملا ىمل مث ١ةتبلا اكارح يقآ نا

 هيمدق دنع ةحرحدو هعياصا ىدحاب ربقلا باب ىلع ناك

 نيط داز امو ! هشرع ىلع مظعلا هلالا سواج هيلع سلجو

 ينلا تيأد نا يعايتراو يدهد ساك عوتاو إب يفوخ
 هيءهدق ىلع ابصتنم ماقو عضو ثيح نم ضب بواصملا

 نئاكلا ىطغ كاذ ذاو ! ريدق رفاظ ةئيبب ًامح ًاحراخ ىشمو

 ضردالا ىلع طقسو ىنلا ةرضح يف هيحانجم ةبجو يوامسلا

 !ةنم مظعا دحا 1 اعوّضخ دب هب ىلآك ةيفلن دع

 ضرالا ىلع دشرلا دقاف تطتس ليات دنا 3
 ةيهب ادوص ”ولمم ربقلاب اذاف ترظن يسفن ىلا تعجر انيحو

 عمست مل ةيقيسوم ناللا تاوصاب نري ءاوحلاو لايلا ةرهاب

 ىلدراطت يفءاخمو رارفلا ىلا تنكراف ناسنا نذا ابلثي

 اعمه اذكرهو رابدالا يلوم نورتو دولا قي
 « هئارو ىلا تفتلي نا انم دحا رسحجي ال انهوجو ىلع



2174 

 دتلف سيجع اذه نا أاقح» ةباوملا سارح دئاق ٌةباجاف

 ةلزازلا اهمتنظ يندككا ضرالا زازتهاب ترعشو رونلا تثأر

 دئاقلا سويليموع اوعلطأ اوبهذاف ةثجاملا يف تثدح ينلا

 انقلطنا نائرملاو اثرمو انا اغيب ةئيدملا وحن نيعرسم حيرلل

 ثبو عوسي ةمايق ربخ يدل ققحت دقو ٠ ناتسسلا ون ودعن

 « ”انيدا اي نآلا نيئمْت الأ » رزاعل تخا 0

 اسجو طقف هدهاشا ينيعد نكلو - ىلب » اهتمجاف
 ٠ ثوملا ةلداقم ةكعمسم دارا لع قئيرت كلذ دعدو رجول

 «7 ميرم اي املا برلا رظنم ناك فيك

 ةانلتملو دسملا نهد لحال اركاب ربقلا كدت 1(

 0007 تاور ضرالا لع نطقاس سارطلاو اعاوتم
 انتفرعم مغر ىلعو انشهذو انكم رجلا ىلع ًاسلاج ًاكالم

 تاتماص ائنقو لب ةكرجم تأ نا رست مل كالم هنا

 ٠ بواصملا عوسي نبلطت نكتنا ملعا انا ٠ مهربا تانب اي

 يذلا عضوملا اذوه ٠ نكتل لاق امك ماق لب انبه وه سيل
 ائمدقتف ' ! هيف ًاءوضوم توملا رهاقو ةايحلا بر ناك
 كلذ لك ًاثلام اسم اًرونو ًاغراف ربقلا ائيأرف اللخاد انرظنو

| 



 يا

 نا هذبمالتل َناقو نبهذا 'كالملا انل لاق مث ٠ ناكملا
 مايا دعب ةنورث كانهو ليلخلا ىلا مكقبس ةناو ماق برلا

 انلغدو ميلثع حرفو فوخي دبقلا ن نا انمهذف ' ! ةليلق
 ينك كالملا ةيصو بسح مذيمالت ربخنا تاضكار ةئيدملا

 ىتح ناتسبلا ةباوب غلبا مل تايقابلا نع ة ةرخأتم تنك د

 فوذلا نيب تفقوف قيرط يف ًانقاو سفن عوسي ترظن
 يفاخت الف! ليئارسا ةنبا اي كل مالسلا” يل لاتف ٠ حرفلاو
 توما نا يغبني ناك ةنال ! اعئام تنك يذلا نإ يح يلا

 ةدبا ةايح ىلا ؛ 4 نوتوشع نيذلا لك يأ يكل موقاو

 امئءويو سرطبلو كوخالو يحال يلوقو محرم اي يهذاف

 ناتبوةثملا يادي اذوه كعم تملكتتو تق ينا رزاعلو
 'ةايلحاو ةمايقلا وه انا فاش الف ! وه انا ىلا نانلعت ريماسملاب

 يرظن ع 3 فو هل تحس هيمدق دنع تاطقسف

 بهذ دق هب اذاف

 ةئيدملا ىلا انمجر اذكهو ةنرظني ملف تايقابلا اما»
 انكردا ائعارسا ةدّش نع ًامغر نكلو ةعرسلا حانج ىلع
 مهنال فوخلا ةدش نم نيسراه انوئيسو سارملا ضعب

 ١ يرظنا نكلو ةفلتخم قرط ىلا نيقرفتم نيرعذنم اورفن

 ان نوكسي هنا دب الف نائسبلا ةباوب نآلا انغلب دق

 «اعم
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 -و- اميل 2 .٠ .٠ اعجب ٠ إ

 0 اثقمس دقو ادحا ىز نا نودب ربقلا ائنلصوف

 ك0 ناو افاي ةباوب قيرط نع اسيتا نينالا انحويوا

 نانا فداصن مل اذلو اهدنع ارخأت اهاملب انيح ةحوتفم
 ةجرحد يذلا رجملاو ًاغراف ًاحوتفم ناكو ٠ ربقلا دنع
 نحن ايفو ٠ دحا نالا هيلع نكي مل هيلع سلجو كالملا

 اذاو تمدقتف عطاس رون هلخاد نم انل ءاضا ةنم برتقن

 ااادألاو نئارلا دنع دحاولا نيسلاج ةقارب بايب نيك الع

 لعف اعوضوم عوسي دسح ناك ثيح نيلجرلا دتع

 يذلا زجحلا ىلع تررخف ٠ ًائيظع ًافوخ اننخ اهتدهاشم

 ٠ ةكرجم يقآ نا عيطتسا ال تصبرتو ربقلا باب نع جرحُذ |
 / تائب اب َنْدَُم ال» ةيناربعلاب انايا ًاطانم نيكالملا دحا لاقفأ

 نم ماق دق ! تيم 0 - ةئلطت يذلا نا يلشروا ||

 ادن وسد نال هتاضرم ديغب ةكاسما عطتسي مل يذلا رهقلا |

 : ناقو نيهذا كالا ىلا ميحطلاو توما تفااغو ةأيحلا 1

 | ىداوت رفتنيحو «رحبلا ه يلا ىلع علت | مذيمالتل |
 سرطبو انحوي ءاج ةقيقدلا كلت يفو انرظن نع ناكالملا|

 انحوي ىنحملا مث ٠ اجرحدم رجملا ائياعو اعاطتف نيضكارأ
 0 . قوفلم عومي دسج ناك ين ناثكالا دجو نا لاقوأ

 اتدما : هسأر ىلع ناك يذلا ليدنملا اذك و اهدحو ةيوطم ْ

 لك صحفو دبقلا لخد نا ثبلي مل هفبلت دش نمف سرطب |

 نا قا فا "1 50 2 0 اج رطل 7-1717 1م 1777 79 1 52 7< 0 ب 5 وبرج بج(
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 نا اءندقا اهالكو اضدا لعدف ائ>ورب اعد م هسفنب هيش |

 ناكالملا ال لاق ام يعاتب انيحو تاومالا نم م ماق ا

 ١ اهلطناو ايظع ارت اخ لياطلا ىلا اهقسي عومسي نأ نم

 0 |مغم لاز دقو هب امءاّجال نيمملا ناكملا ىلا نيع رسم
 | عوسي ما مير“ ام تعحرف نينموم احرصاو بايترا

 | امن رح ةدشل ؛اهشارف نم ثضين دلابو اًكفرَع حربت م يتلا |

 ,ةلمآ ريقلا كدع ترقبف اعل عسا حبر م اما ٠ هباص مود نم

 / توومج ا ب سب ممن امو عع افا دهس اق حج موسع ١ مصل عسسل م همم

 مب جرت نر تيب جاد رجع عوج ذي د1 دفدتم ةقسلا ةلاياكزا5: "1307712! هج

:0 
71 
 ا
1 

 ا

ْ 
1 
 يه امفو - ةيناث 5 3 ل امماو ناةسملا ق لاب عوسي ناإ

 0 0 عقو تعمس هتمأيقد احرف 0 1 0 |

 7 لاك مو هيم كشر 3 تأ هي ةمادق تعكف ا

 نكل يلا ىلا دعي دعصا مل يلال جرماي ينيسملت ال» أ

 ةلماق مايا كدصعد يلا هالو 2 وخالو ا ءلل يلوقو يمذا 1

 ا

 ١ عوسلا 4 4ب اذأو ايم رمد ًنقاو الحر تا ماجا امءاروأ

! 
/ 
 ا
ٍ 

 أ

 ا
 ا
 ا

1 

 ا
 ا ىلتخا 6 6 يهللاو مكي داو يلا 0 هل

 ا اًنماق 06 ىلعو انيلع الك ءايشالا ا تنأف

 أ| نبا حيسملا اسم وه عوسي نا يف بيراندنع قي لو انعيجج||
 ذا كا 0 أحرف طق رسما كوعد | ةقيتطلابو ٠ يملا ا

 4 تناةبعلرتا ةنلختبر اعاشبار 1 هئاقدضا بولق ||
01 

 ا
 !ةيالخ هّتمايق لق اندزد ناك أم ردمد اميظع تع

 رادقم فصي نا زيزعلا يلا اي عيطتسي ملق يا نكللو ١
 كة ا ااا ا ا ا

"5 
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 قبو ةنبكلا ءاسّرو فايق ةذخا نيتلا ةشعدلاو ةيم |
 اوتا عوسي ربق نوسرحي اوناك نيذلا ا عوسي ءادعا ْ
 ةممايقلا ةزجعم نع ربخلا اوعاذاو ةفلتخم قرط نم ةنئيدملا ||
 جيجضلا أفامق عمس الف ملشدوا عراوش لك يف ةرهاسلا

 1 4 4 قدح نيحو ةندهح اذام راظنيل هسارف نم ضمن :

 ةتذخا «! تاومالا نم أيح ماقوربقلا نم جبرخ عوسي » نا
 يعدتسي لالا يف لسراو تيك راصف عقتماو فوخلا ةزه

 عراشلا يف نيفقاو اوناك نيذلا سارا نم ةثالث وا نينثا ||

 تقفتاف مهيلا دود عسل اورصبا ام ليصفت نوحرشي |

 ٠يثب اهضقن نكسمي لو سارحلا ةدابش
 دنئاق نم ةثداللا ليصفنت ىلع سطاليد فقو الو

 لاق ريقلا سارح(
 مث «1 ًانوعملم نوكلا اذلو ؛ دقتعا اك أهلا انبلص ائنا»

 يي هسفن ىلع قاغاو هيب ل بهذو ةءالولا راد رداغ||
 1 1 د قب هنا ىورب ث 0 لو ةصاخلا 1

 6-30 قي لومذ 1 0 هاثيع فرعت 1 ماعط |

 5 قد 5 1-2 اى 27 5 دئاق ةدأ -- س.|وعمس 0
 نم 0( ةيييكتتلا لإككا 1 أسف عاودسل ةمايق ناكعنا موعسو ا

 يديساي 4ترظن انا» ةئملا دئاق ةباجاف «* ًايح هرظن

 د
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 -لباقم زاتجا اًميح هيلجرو هندي يف رضاسلا 1
 ل و مدسج نع عفتراف هثادرب حاصلا مسن ثبع دقو

 يل ةصالخلا -- سبليف يدنألا ةبرجب نوعطملا هبنج نع يل
 « ادي ةتئباع

 ىنامورلا اهيا كلل تْضّرع ةنئر: كنه انا ذا
 رع ليلق دعيو ٠ « مالك :كمماانل تال ةيحان ىلا انعشاف

 'ىلوعمملا هلع ةعضد ةنبكلا يظع افايق- دنع نم ةئملا دث

 تقولا كلذ نم كخاو اتشرف ًارهذ از الم كانا هل الماح

 47 تدل الهلال 11# تتر بجد جسر طيرة عك 0 نبتعد د تعج
 ط

1 
9 
ْ 
ٌ 

 اوفر دم قا عومي ةيمالق» نال حور أد لا لو ا
 0 بعز ها نم نيئءان سا ل ناك انمي 00

1 

1 

 اوأدتباو مث دئاق ريظن | مو ءأو | كدا كاك ا اذنكهو ||

 ! ةلثم نولوقد

 لك يف نألا ةسئاذْلا ةيذاكلا ةلدر 3
 يح أمقدصد نم 0 الق نكلاو زيزعلا دلاولا 585 ةئيدملا

 اك َس موءامموع هلاق ام نسحأ أمو ٠ م,سفنا انتادعا ٠ نم +

 00كم نا وصحج تعرع ووك حج د + ووو 1

 صوصخلا

 ا مهف ةسارسحلا نع اومان دق سارا ناك نا»
 كسح ناك ناو ةركسعلا نناوقلل 2 توملا توسل

 ءازح مادعالا نوفا مبث ماين مو قر لق عومشل ْ

 دنع ةمكاحملل اوذخاوي ل ملف. ماصار ىف |
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 امم تمي يع حسم ميصخ سم حم عل مح هع مس 2

 أنطالبب نال (( 7 ًاصمحص نالا ولو م ناك نا نطالب

 دعد اذه هيدل قف دقو !ةعاشالا هله بذك اديج ملعب

 عوسي نا ًائيقي ملعف سارا نم مارح يذلا ققدملا صحفلا

 نودب هباب نع رجحلا جرحد كالملا ناو ربقلا نم جرخ
 شسودخم ريغ هك 4 000 ء ناك يذلا متلا ريكي نا

 أنا ملعي رهو ٠ ا ةباو ٠ ةقئاف ةزجمب كلذ متيلول
 اةناورلا هل فو حج ا *. لاثد ام مع ةرال - ماق عومي

 هيتس تصد تح سس ل

 وه عوس صخش نا ف بير نم سماو هطالب ف ةيئاس

 ةنال هتفرغ يف لازتءالا ىلا لالا يف ةقاسو هل لثق يذلا

 نم تيك" راصو 2100 ذئابح لثحا نط نا ىورب

 ةناك 1 روظنم ريغ ع بطاخي دحاو تعرلا 2

 مكحلا مدعو ٠ يل سارخلا ىلع ضي ادلو حور

 كسا نا 2 متاوعد بذك ىلع ثايسلا عصان ناهرب ميلع

 اوعاطتسا تفك اذه نع كاضْفَو ! ماين مو ل عودسل

 نيذلا مث ذيمالتلا ناو قرس هنا ًاماين اوناك اذا لوقلا

 افايق ىلع ةئماد ةجح ليلعتلا اذه نا أاًمِجو ٠ «7 هوقرس

 ٠ ةقفلملا ةيذاكتلا تاعاشالاو تاوشرلا امن هد مل يذلا

 قف مع كلذو تاودمالا نم يرصاتلا عوسا ماق دقق

 هتمايقي ىعانقال ةيفاك تانيبلاف هرأ مل ىلا سهو
 ةداهشي يدل رقاب ةلدالا نم كل ةتركذ اع الضفو

 ادميسسسلاا
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 _ عضر ثديح ربقلا ةدهاشمل ةئيدملا نم نيرطاقتملا ف ولالا

 هنا - هذاقدصاو عومسإ ءادعا -- مبعيمج اومكح دقو

 ديب ولو ةيرشإ ديب اجر>دم رجملا نوكسي نا ليحتسي
 اولاقو ٠ اهشيدحت وا ماتخالا رك نودب هسفن سطاليبأ

 ةوق نم رثكا بلطتي ْقاَش لمه وهو اليل رجحلا عقد نا
 اروضحم 'ةماتا ليحتسي ريقلا نم دسكلا حارا لا

 كرا كوم 0 0 مهما ضرف ىلعو ٠ سارحلا

 مهظاقيال ةي ةذاك تناك ىرغإ تاك رح نايتاو رجحلا ةحرحد

 ل ملف اومان دق سارحلا ناك نا» بعشلا ةماع لوقيو
 ا ريغ لاوسلا اذه لازي الو « 7 توملاب يللاولا مي اع مكي

 0 ريغ ةيدملا نرفوطي نوقاب ن ممأ 3 5 #ٍَ 2-

 لب ينايا مدع ركذت ًذلأ زيزعلا يدلاو اي كوجراف ! ارش
 ||حيسمو ليئارسسا صاخمو هللا نبا هنا عوسيب يعم نمآ
 يملا ءاينالا

 ةمحملا كتنبا

 انيدا

 0 ل ا هس
 1 000 ا ا م ا 00 ا ا 2 ا ا اا ب - 5 2-2-7-5 1

 وووح كاماتع < ان وب هن ٠ ب + حم يي جسم هج جحود جي نيحسا -- -زجإ و وع رح - مدمج د جوع ستو ةسس ا 2 27 تلوحج دعما ك4 0 دي ل 3 هج اا < النا لسع جهال



 كيلا

 نوئالثلاو ةنماثلا ةلاسرلا

 روم حصفلا ديع دعب اثرمو ميرم تيب اق انلع تما ع

 أ
ْ 
ْ 
ْ 

 ظ

1 

 ؤ
 زيرعلا يلا ظ

 يلا عئاو#لا ضورع ىلع فسالا دّسا 0 ىلا ظ
 وجرا ينك ميلشروا ىلا لوصولا نع نالا ىلا كترخا
 حمصخف ةلملق مايا كعب ةزغ 5 اهرظتنت يللا ةافاقلا لوم

 انيلا روضملا يف عارسالا ىلع اًرداقأ
 ةميقم اناو ةّدم ىلع ىضم دقو اينع تيب يف نالا يلا

 7 هع نإ ًَ 5-5 -. أ

 نم 1 اودرطضي ْنأ مثورغاو ةنئبكلا 1 كلذ

| 

 ل م سم م سس م سس سمس حس سس |



 ذك

 يضذقن انه ىلا قأنو ةمايقلا موي يف يلاولا سطاليب نم زاعياب
 ضعب دوريلا ضغب ران دم ىت> نامزلا نم هللا ءاّش ام
 دوجو نا انل الئاق ائيلع مثدقح حاس اليلق لستو دو.خلا

 بغشلا ىلع اشعاب ائاد نوكتي ملشروا يف عوسي ذيمالت
 ةينامورلا ةوقلا ةلحا دع يذقير جايفاو |

 ةضكلا امك را برد هلفد ف نالا سومأع يدع نا

 ال ميلسروا نم برتقت نيحف اذهو 1 نوكيسأ

 للا نانا 5 ىلع قدرطلا يف رس لب ةئيدملا لخدت ا

 يلاو ٠ اغا تد 01 ع نوردق يداو ةيقاس يف 5

 حرفب عنتاف الاس "ىلا كلضويو كظن# نا هللا ىلا لسوتا
 لاط قارتفا دعب كد عامجالاو و, كمناعم دلو ل

 نيئس ثالُر

 هذه لالخ يف ىل تضرع ةديبهش ثداوح ةبا نكلو

 عومسإ ةددومعمو نادمعملا انحوي ةزارك نم !ةديدملا ةدملا

 ينال اًدج ةديعس يلا ًاتحف !ةديجملا هللا نبا ةمايق ىلا ةنم||
 ثتعمسو ترظنف ثداوملا ءذه ردع يف ةءددورلا يف 6 ا

 اسيرغ [افكيدح يبت فوس ىتلا لاثملا ةردانلا ءايشالا هذه
 !لايجالاو باّتحالا رمم ىلع اًروكذم ًاميجع اًربخو ٠ اًدوثأم
 يبف ٠ كينذاب .اهعمست 4 كينيعب اهدهاشت مل ناو كرك
 ةطساوب ٠ كيلا ةناماب."ةمّلسم ٠ كيدل ليصفتلاب ةنلغمأ
 ا
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 يتلا ةداهشلا سفن اذا كلف ٠ كيلع اءابت اهب ةطباحلا يلئاسر

 ام لك قيقدتلاب ًامجارم ةيناث ةر« أرقت نا زيزعلا يدلاو اي

 ن٠ كلا صخلتي ا#: دعتستو ةلاسر لوا نم كيلا 2

 أنبا ناسنالا اذه سيلأ» لاوسلا اذه نع باوجال قئافحلا
 | تاز ىديرظتتملا ي رمالا م ةدنن عسل اذه لأ + هللا
 00 صعغ يذلا 4 0 م7 وه نمق 2 : ليو ظ

 8 قوذ 6 م 1 هتدالو موي ةكئالملاب

 لع مكحا 4 هدق دنع كحد سب 0 2 اذه م نم 0

: ْ 
 1 - كاي نبا ا 0 5 8

 ا
| 

1 
 ا أ
 ب

 ا
| 

 ا

 ا
1 

 ظ
 ولجال 5 :رمو ” هلك هل دودسلاب يرمثءلا سالعا عورف

 7م“ تن 4 1 نيعيراو ةمد ا 2س 32و «ه لق |

 ُ ه.د يذلا < هللا لح ؟ نادم اجود تاك يذلا اذه ن

 | مس هددوومعم 3 يذلا اذه نم ٠ ”ةيطخلا ن ربطي هديحو) ْ

 ةليبب هللا حور هيلع 1 هسأر قوف 3 0 تلا ِ

 يفند هه اذه تبحسلا غ نم“ ةيفنلا لا 0

 ناعا ةفصاق 2 م 0 برأأ توص امد رون نم ها

 |ةنصاعلا 8 يذلا زيزعلا يلا اب اذه نم 7 ا

 ا 0 فدع ا 0 جربجع 1 لا



 ؟4

 اًذنجلا 5 1 ةماكب صرللاو ىذرملا قس يذلا اذه ن 3

 ا

 ةعبا ماقا ىذلا» ةرظنب جوأمملا 0 ةسملد ةدوقفملا

 اني ةلمرا نبال املا حنمو ةثملا دئاق كمع قيسو سورباب

 || يا نبا درو ! يواللا روياب ن م نيطايشلا نوئرطل جرخاو

 «نداودج» هج

 ا دكيمدات ناو !املكتتم اءماس سرخالا مم ايلا ةيدوس يلاوأ

| 

 لحر لا ةقيرا 8 عشار بئاجعلا م ةودد

 ا

 اا

 7 ليلقو ةمعرأ ةعض صد نم تالا تقو فو

 | وج لبج ىل !- هيلا ردحلا يذلا اذه نم !كيفلاداطا

 ظ

 | تالظ ن » دوال 20 ىذا امله ٠ ْنَم 1 دلع نم 3

 ْ 0_3 اذه ن ا هةوجرص 3 ةايحا رون 2 3 0 ا

1 | 
0 
 د

 ظ
 1 ا

1 
: 

 لس 0 يب هيلع 0 0 0 حو هتمك اح

 م اصل#و د 1 اما 0 ءاضرا سطاليب ىماب ىلصتل َ

 0 نم هتءاربب حرص رصيق ىلا هيلع مهاوكش ةع 9

 نم ةقرب هنا الْاَق هيدي لسغو ءام بلط نيح 7

 ل هساص دنع يذلا | اذه نم ! ةلع هيف دجي ل هن

 ا تاطقاستو امهةءرض نسل 0 و تاكا ا

 ضرالا تا مايسلا بشل ضردالا ىلع قوربلا تدشنو ا



 كلاثلا مويلا يف ماق يذلا اذه نم !مهروبق نم قوما ماقو

 دا دوجسب هخورخ دنع لبقتساو ربقلا ضراوع اًرساك
 م 0 ككاو ميفاريسلا ناك يذلا - ةكتئالملا ٠ ءاسّور
 0 هاسنلو - همال ًايح ربظ يذلا < همادخ

 2 اذه نم اانا يل لكلا راو ةررامل يتخأ اثرمو

 كاتو ًارقاف 4 بسلا ريغ نوكسي نم ” يلا اب سجعلا

 ه«هتالكو عوسب ةايحب نسم ىلإ دامت يلا ءاممنالا لياقو

 ةنا ىرت كاذ ذاو ! ءايبنالاب عوسي اي لباقو هلاعاو
 هعادت امتتخ انامل ءانيسح اع حيسملا هنا ةتاذ ربظا ةقيقطلاب
 يذلا حيسملا نع هايعشا ًابثت دقو هشغو هلتخ ىلع هاو

 «عاجوا لجر» نوكتي نا يغبثي ةنا ديعب نم آر

 ىلا فورخك » دافي ةناو « سائلا نم الوذخمو ارقتحو»

 ة ةناو » «ذخأ ةنوئيدلا نمو ةطغضلا نمو » « حبذلا

 عمو مربق رارشالا عم لمج ةناو» « ءامحالا ضرا ن

 )») هثوم دنع ىغ

 امك يل نالا تاوننلا هذه طساو حضواو ىلجا اف :

 الاصفم اهيلع كتفقوا ةققدم ةقيرطب اهماّتا بجعا امو ! ًاميمج

 آلا ىلا هتالك مهقن ل انكل هتمايق نع هسفنب ًايثت دق ,
 دارا مايا ةثالث يف هتءافاو لكيهلا ضتن ن ملكت نجا

 تقطن نيح أمميان ا لا وقأ نم مكفا ! هدسح لكي هبا
 ا ا
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 ظ

 : دومرملا زيزعلا يلا اب ااط نكلو !تثام نيح عومي امنضفر

 اسبيناعم قلطع انيذل تلت نالاو ناتسدفلا انشا
 : ةطاحح تناك هتايح نم ةوطخ لك نا انل ةئهرإم

 ! هب ملي ام عيمجم قلطم .ملع ىلع توملا لباق ناو هملع

 ٍ ينلا دواد 1 ىلع ةومنلا ناسلب ةئلعم تناك ةتماق نكل

 عدت الو ةبواهلا يف يسفن كرتت نا كنال» لاق ثيح

 ىلع 008 يدسج نكسسي كلذلو داس ىر كل 1

 || سدوريهو انايقو سطاليب ماما ةفوقو نا ىت> «! ءاجر

 أ | ءاسّورلا ماتو ضرالا كولم تماق » .الئاق دواد ُهنع ابنت
 م برلا لوقي كاذ عمو « هحيسم ىلعو برلا ىلع -

 ا ىلا زبرعلا ىلا اب تفثلا مث“ « كل_ةدلو مويلا اناو يبا

 ىنتكرت اذامل ! يهلا يهلا» هيف لوقلا لباقو (55) رومزملا

 م ف كإ هيث 0 بيلصلا ىلع عرضا هر قطن اع

 || ةك رب نيح امسم نع اس ءىنت ايف 7 اهدحن ةقداسلا نك

 تفرع عودسإ 2 ا 25

 أ| اسم نع هسفن رومزملا يف دواد كلملا لوقي أيا

 أ| نيلئاق يل نوئزبتسي مهو نسارلا توضغتيو ءافشلا نر ١
 أ 0« توملا نارت ىلا تيتا جلت 00

 أ( مغشي ناك 1 هنوك عم أي 2 ىلع انادب اذه لكو

 || اذه عمو ! توملا ىلا هب قاويو هللا ن . كرتيو أتي نا 4



 ك0

 يف دواد ينلا اهعضو يتلا تالكلا هذه هيف ىرتف ةسفن

 اومقث ٠ ينتفنتك رحل ند ةعا » ! ديتعلا هدو يسم 1

 تت أملباقو 6 ْنَع تاوبثلا هده زيزعلا يبا 1 ًارقاف
٠ 
/ 
 ع

 ا 0

1 

 .٠ ويا 8 ٍِء 6و
 وس ٌحوسل نأ عن ال لئابحو اسر يف كيلا 4

 د 3 يل
 هريقحتو ةلالذا نا لب طقف هللا حيسمو طقف ءايبنالا اسم

 ْ :ةدو ةتومو خكاذملا ىلع ةمالاو افاقو سطالبب مادق
 ا ا ِ 83

 / | يك -- حيسملا نحل هكا ىلع تانيب نركت نا نع اضع

 ١
 أ ةلدا دي ب: الوأ نطلا ىلع انلوكع ةظالغو انتوامغ انتلخأ

 م ىذلا ىحلا هلالا هوايش - ىلعلا نبا هنا ىلع ةملماق |
 ف بجعا اهف ٠ حوسمملا ليثا رد كرم اننالا ا ا 0 :

 انك + ! اننويع ماما ةعقاؤلا ءايشالا هذه يجعا ام ! اذه

 || ردقن مل اننا ىتح انتوامغو انلوقع ةظالغ دشا ام لي ًامع
ّ- 

 اميإ

 ٍ د يقع همالا مغر ىلع هيف رظنن نأ هتمايقو هتوم كمر لأ

 | حرب !رهاب روني رهاظ ءيش لكف ناآلا اما ! يملالا 5

 ل ناك هنا انيأرف ائيدل تحضتاو تاومتلا نع ءافخلا

 أفيك رظنا ل ال عمو | ءايشالا هله لك ُهل 51 نا

 || هد يءالت ركنا فيك !هب ناوالا ىثشالتو ًاعيرس كرت

 | بسب مظع لجخ يف انعيج انرصو !قالطالا ىلع ةتفرعم
 ١ 0 رادقلا زر, ءاعأر آن نكن ل انتي ؟ هل انعاتتا



0 

 هناطلسو ارسم دحم ىلا ريشت ينلا تايآلا 1

 ٠!هتومو هتناهاو هلالذا ىلع ءةلادلا تايذلا نع ىماعتنو طّقف

  عقرإلاو تاوبنلا ةءارق زيزعلا يلا اي اذه دعب كنع لخ اذا

 ءايبنالا ةقاخ عوسي ةعااطآ ام لك يف رظناو ! كيثيع ىلع

 ليقتسملا نع 2 اور كا قيمحتو ميتاومن ضرغو

 | نا » ةريسخالا كلئاسر ىدحا يف يل ل وقت ككل

 أ« ضرالا لعب اسم روبط لدس هل شي ايليا

 0 هأر عمو ”ينا لهو ” ايليا نيا» ينأست م 3

 هيلع باجاف دوبيلا ضعب نم ًاضيا عوسي ىلع قل أ لاوسلا

 هلوشب

 ا ام لك هب متاع دقو هوفرعت ملو ءاج ايليا نا »

 | بتيكلاو ةكلا نم نوريثكا لشيخ ل خاف « متدرا

 « 7 اذه ايليا ناك نم» نيمجعت» مهيب امف نولءاستي

 ينعم اكو يمادق ةيدبلا يف اخرا 0 ناك» مباجاف

 اب ائحوب نأك 0 »0 اولاَمْو ٠ ( ٠ (( سدوريه هاك دقو

 ا ءذ اذلو ايليا ةوقو حورب ىلا ةنكلل» م جاجاف « ملعم

 نويع نال يالا يخالم ايليا ناك 0 تالا ايليا

 ظ «هامسالا ٠ 00 عئابطلا ىلا رظنت أ 0

 نهرب ءيش لك رب ناي

 ال كنئظاو ٠ ليئارسا كله --ةوبن لك عوضوم هنا



 ا

 اء تح سس سس يب لي بس سس ل كيبنف

 0و ةراد 0 تسد نا همزع يف له» 0 ينئاسن | 1

 «7 ديالا ىلا ا

 ع 51 ةصضرالا ملشروا ف سم نكلو وعل

 ةتوكلف 29 نإالا يك اردال ةعضاخ رومألا هله لك تحصا

 نوكس فوس ةيدوريلا ضرا نوكسر هنا ْنْظا تنك يذلا |

 ا 6 تنوراعم سو هعامتال 00 تاومس !| راع ف ًالاع

 ل 3 ردهر 3 تسسأ ا هذهو |

 حضواو ٠ ءايشالا هله يف هتمايق دعب عوسل ينملك دقو

 ىلع ىذم كدفو حرفلاو ب بحملا ىلع ثعبت ةريثك ا ىلا

 دا 9 طقف هالك مدان اممق ربظي ل ع اا ةعدرأ ه5 4 ري

 ةرصافلا ف ةينالع ربظ هتمايقل عياسلا مويلا ير هعابتا نم 0

 بوهعدو سواردناو اءوبو سرا ٍإ رحبلا « ىطاش 5 ىلعو ا

 هيئطاوم نم مهريغو هئامسنا ع ل ذيمالثلو

 هيديا 0 انيح اومجعت لب طقف هوفرعي م ميلكو |! و

 نيرثكلا ن فرعملا هذه ةحمتن نم ناكو ١ نيتيواصملا ||

 0 11 ايولصم هودهاشو ديعلا ىلا اودعص ا وناك ||

 دعسا نالا يه يتلا ما اما ٠ ةل دوجسلا ىلع سعشلا ||

 ماودلا ىلع ةسلاح اهارتف َنهاَقْسا ليك 0 تت اك ءاسنلا |

 القو ةسدقملا «ر ضح حرفب عتمتت ةتئماص هيمدق دنعأ'
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 انيس سل حا يي بي

 100 2 ا فصع

 ادا ال املا ىلا ةدحاس نط ةدحاس ظن هيلا ةرظان اهارت لب ملكتشت

 2 هنوك ةقيقح هذيمالتل نهرب دقو ٠ اهئبا ىلا ما

 |ناك ذاو ٠ مهعم هلكا ةطساوب كلذو ًايحور سيلو ًايدسج
 هدسك تاومالا نم ماق هنا قدصم ريغ اموت هذيمالت دحا

 ةعباصا عضي نا هيلا راّشاف ةبيجع ةقيرطب هل نيب 2

 لعفي نا ىلاو اموت عشتفا اهدئعو ٠ هماوح يف هدنو مدي يي

 هل دجسو عوشخلاو ةيشخا ديز# هيمدق دنع طقسو كلذ

 هلاك

 ةددعتملا ةلثمالا لك ركذ تدرا نا تقولا ينزوعيو ظ

 | صاخشا عم ملكتتو تاومالا نم تاَقلا برلا ربظ اهب يتلا
 |ناهذا يف ةتباث .ةقيمح نم سيل هنا ىتح هبلص لبق هوفرع

 ظ تاومالا نم عوسي ةمايق لّثم ةيدوبيلأ لها نه فولا

 سوماع يئلابرلا ىلا هب فرتعي نا يسرفلا ماربا ملاعلا ٌرطضا
 5 . ا

 ا 3 ربظا م.ئا هيلص كلاعب عومسإ ديم الذ ف رصت ةمح نم

 ا ةيحان لك ىلا نييراه هايا مهكر تو ُهل مهراكتناب مثدادترا

 نكي و هب قس اسلا مملعت ةقيا> هحو نم تا

 > اضيا ناك لب اذه ىلع م,هعب يذلا فرذلا درح

 1 0 م اوناك مب ري: 21 باهذلا 2 مبحوطت نم

 ل طانلا 3 وا 0 نم ءىس يف اوسيلو نيلقعتم

 كلل ____-_سحتسلاالجب
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 ْ | ىلا رابط نم ةف ةرسنا امل عوسي اوعبت دق اوناكو ا

 | يتلا لئاضنلا نم اهرديغو بلقلا صالخاو ريمضلا ةواقنو
 ا دالا ءاطبسلا الوقف ةيصخيشلا جتافص صانع تناك
 ماسسما روبظلا مبيلع قش - نيكاسملا كلمسلا ودايص -
 مثراعو مبيزخ ةاراوف ىلا اوعرسا اذلو بذاك ماقم قرا

 | اكسال 5 يف دارئنالاو  ةلزعلا مهسننال اودطو ميلشفوأ
 اودوعي ال نا اونمتو ةعدقلا مم ددصلا ن وطاعتي ليلا

 نكلو ٠ مهئاذآ يف بوادملا مثديس مسا ركذ نوعمسي
 لك يف ةمايقلا ريسخ عويش نم عوبسا دعب انرظن اذام
 ةدّش نم نيسجتح اوناك نيذلا كلوا انرظن * ةيد وبيلا

 ةلاسملاو مادقالا ربظع اوجرخ دارفنالا اياوز يف فوخلا

 ىلع ةيناث نيلماعو انارثغ ةئم نيلئان مثديس اويحصو
 ك0

 اميح ةنوع.تي اود_خاو ةقيثولا نايالا ىرعب هب كسمنلا

 ةليلق مايا لنم اهورداغ اوناك يلا ملشروا ىلآ يح عل

 ةيعفتد رم هوتحوب رح 1 2 ثوراسل اوراصو ٠ نييراه

 للسبب 5 00 روح لم كثالم عايتا نم دعد اوسيا ساناك

 ضرالاو رسايل بر وه ديس ةيساح نم

 تروح م كد 2 دراد تناتماسل ف 1 مويلا مو

 هتوكحلم دحح مه اثلعم رسشع دحالا عم ًايموي عوسي سلجي
 آد ةنع ءايبنالا بتك ام لك مهفل مهئاهذا احئافو ٠ .ديتملا



 اخو

 مكه لكأ ةدودحملا ريغ هتمايقو هتوم جيئاتنو هتوكلم

 تانالعالا ىلا اودي مل نيذلا ةكاردا عيطتسي امم تسيل

 ايضدا انئح>وي ةلاق امو عومسل يه نم ةحراخلا ةيماسلا

 ناو: هللا نياك ةمققحلا ةتفيظو تاك ربظا»

 هللا نايا ك0 نوكسد نا باطت ناسنالا

  راص ذا هيبا عم مدآ لسن حلاص هتومب ةناو (نامنالاو

 اءالا نعاكتلا ناك هنا اضيا اناراوملاعلا لك لجال ةحيبذ
 بذغ فرصأ ا 22 ا ولا ةد.رذلا نبمثلا ل

 0 اديل ضد م دعصت ليلق اع هنا هذيمالت

 ا
 | نوظنحيد ة«نومح نيذلا عي ج هااعر نركددو يرامسلا

 ناو ةمسادق توكلام نوكس فوسو ماياصو

 د دادتماو عومسل ةوق نا مذيمالت دحاأ انحوب لوقيو

 ظ
 ا
| 

 ل
 م

 هلا قيقحا معيدملا نآأك نيس ناو ةاطخان ء هللا

 | تاراملاو ضرألا 026 ماعلا َح ةمرظع || ةحييدلا ظ

 1 ا مل يتلا نالمحلا نك نا ضنا اكل حصفاو

 قح درحولا قييقحلا لمحلا هيلا ا اًرمد تناك مدآ دبع نم

 0 كاذ 0 ! اياطقلا نَع ا ذ هللا ع يذلا

ْ 

 أ اناداطخب نآلا فرتعن يك هنا اذيا لوقيو ٠ ىلتلا رهاطلا
 ا

 ن و دك ع يعمد لكيم ف انعةةفدعلا ةيمحبذلا مد ىلع

 5 9 ١ ْ هرظنن دوعن اي نيح ناعالاب ) هلا رظنن نا [تع ناآلا

0 



0 

 00 اا ا ا 1 11 ا 0 م ا ا ا سمو

 || نيمعنشتسم بلا ىلا اناياطخب فرتعنو انع ةحيبذ « نايعلاب
 ا اممدق يح بالا ار يلا ةدحاولا هتحيبذ لجال وه هب

 م لات نأ اضيأ هذيمالت ملع و٠ ةرانلسال 6 ةرم "لا 0

 كار هتوم دئاوف يف يهربا دالوا ءاوسلا ل رك داخب

 000100 لاو ل زي فزد ةراقثلا هذه تا
 ا <. ع فوس نا ريثو 00 مدي ال ه همدي ءادفأأ ريخ ناوا

 |١ لك ه.بسأل دحست ني> ةضشءزالا ءلم دنع ضرالا لك

 1 نوكيس يدبالا يقوككم ساسا نا» لوقيو ٠ ةبكر

 ظ عمف ءانبلا اماو ٠ سائلا بولق يف ضرالا ىلع اتبا ةقيقخا

 | لكو ةتزتجا يذلا ربتلا وه ٌةيابو ٠ تاوامسلا يف يدنا هللا

 ادع نأ ىف ينبني ةنواخديو يدعت نوتاي نيذلا
 قيرطلا ي ه امو يذحي نيا ىلا 0 ذاو ٠ «يتاوطخ

 ةناجا دعب توع نا نك: الوهو ضرالا كرتي تيكو

 تمق انا يلالو ةايوط مادا دعب سيا اذه رظنتس كنا»

 1 ضنا نوزع فوم ىلا مهيناطعا ني || عيش
 | محو يذمأ ك تسد ل موب لَآ يقل 0 ]و ٠ تأ ومالا ا 5

 ظ « أذيا مه نونركتي انا نوكا

 0 ٠ 0 هب انريخا م صعد زيزعلا ف أ أ اذبف

 أمثم 1 0 منكَ هن ةوكلم ةبح نم ةيحلألا هلل 0 اد

 0 د يحي 7 0 أءز اننا ىل ا 0

 إ
 ١.1 0ازز كج اورج علاوة + ننس 1



0 
0 

 ِ يو ةامطا هله يف انسفنا هميم ب ىلع انثدارا ء القا
 اه

 عيطتسي ةناو هيلا عفذ نال ا ملعتو ٠ ةمثالا | ١ 24306 45029 وحاسلاو جيم عج

 دمحولا لمخلا ةنوسادو هب نوئموي يبذل لك ضلع نال

 مئابذ ناو سأ أنلا اياط نع بالا ىكر هب يذلا جوبذملا

 ”نالا ول |طر3 نا ىغشي لكتيفلا

 موعامس ععسم 6 هرفلا نأ ربع هل يدلاوا 2-5 ا ْ

 ٍإ
 2 مرنم 0 نم ناكسم لك, يف هنالو 9

 نم مترارف ه هتادعا ريهام في 3 نحف ِ هيلع :ضنقلا

 0 لع لوه ةيدورملا ُْف َُن ,الا هدود>وو ٠ مومسلا حدر

 لدا تيب ىلا ركدلا ةضا ىى ع نسل 3 أامفو 9 ةنوفاخ |

 عوسل ىلله | وهقحتمل ا همأم زئدش «س ينعاملا عوبسالا 0 :

 ماياب حصفلا ديع دعي افايق مع الو ! همر رط يف بولصملا

 ُْي اياكم الكو عومسل نأ عمس اهدا باهذلا ىلع ةليلق

 ل يكل هوامشكو زول ةسح ن ." اناعتم ا هتدرط

 نا ةفاخم طرضب ةقلغم ةيدملا باوبا ىرت ماودلا ىلعو

 ىلا اورظني نا 31 نوفا ةنيكلا ضعبو اميلا لخدي

 ىلع هب لمجحيأ اًشيح دنجت ة+سنا نولوكد مردعبو 27ج د

 نكلو ٠ ناننامورلا يديا نم اهصتغيو 0

 ظ
- 

 يغني ةيئيثلا ميلشروا يف نينطاقلا عيمجو قوف ةتركلم
 اميإ »

 توملاو راعلاو مال الا قنرط نع كانه ىلا هوعبشب نا
 هم يي ع



 جا ه٠ ه٠

 دكت كلن ةوحالا كئلاسر يف يل كلوق ىف رس
 انحود عم بهذتو نالا انه تكلف نيعومسا دعب ندثع

 اليوط كك ال هنا همالك نم لدتسي هنالا عوسي دهاشتو

 ١ بهذي فيك و مهذب نيا نا! انما: انني لم

 هتايآ ةقاخ نوكتت ةئداح عقوتن ائعيمج ٠ ملعي دحا

 ضدالا ىلع هدوجوو هتاوطخ تقفار يتلا ةرهابلا هتازجعمو

 كتنبا
 ةئيمالاو ةمحملا

 انيدا

 كشط ظل ل ل ل د فال د لالالا



ْ 
١ 

 . نوثالثلاو ةعمانلا ةلاسرلا

 ا

 17 نيءدراب ةمايقلا لمد ٠ 06 ثيل نع

 زيرعلا يلا

 أ ضيقلا ةوف م6 داكش هيلع لدرم ايل بارطضاب

 يعاطتسا نود ل نا كشسوي كد دس 2 ملقلا ىلع

 1 كنلطال نآلا ىلجا.ا<ورقم:ًافرح كلا ف
 ةلقانثت اًركذ مويلا اذهل دل# فوس يتلا ةبيجعلا ةثداحلا
 مايالاو يللايللا ءاقي يمت ةرهشو مانالا ةئسلا

 «تمايق دعب .عوسي نا كتربخا ةقباسلا ىتااسر يف

 9 اعد ةياد ثيهاريب سانلا عيمج ةسفن مدابظاو ةبيجعلا

 |قئاقملا ةيومس ةغالبو ةيهلا ةمكسحم مهملعو هذيمالت



 هم

 يداقا ىلا اهوثِم نا مكاصواو هتوكلم ةبح نم ةميظعلا

 صدر خرالا

 ميرم تيب نم اركاب جرخ نيعبرالا مويلا حابص قف

 انم دحا لاي مل ةنال> ليللا لك انعم ىلج :عيح نزاعلو"'
 داما ْنَع الكت ( يواملا هتوص تلج ُّ موذلاب 1

 م نم ل نئيواطملا ةامإ | ةرامأ ضو باقلا ةدرح ن عو اع لا

 اثره 1 !آ تلاق جراخ ود ٠ امو هيلا لوخدلا ثوموري نيذلا |

 00و ظنا اولاعت» باجاق « 0 7

 ا

 01 تمرح هنا قيرطلا توق رعت و 0 نيا ىلا نوقرعت

 7 ١ نال ٠ (ىلإ نوم 7 نيدلا لك 2 اضيا مدا نونوكتت |

 7 ١> 5121 39يوم 938 5 1 715 ةيلاةقنقنت 11817157 17725271 ةانكت> 47/717777: 17 مهنا 1117 كال: 7

 0 تح تفس موشمس ل

 م 1 9
 نا 0 هاو «ىاظلا كم انملا م رأ ( هيمدق ك-يع ةمداج مم |

 ىلع هدب اعذاو عوسي ااجاف ٠ كر املأ رح هدم انءمأ |
!1 
 فوس كانهو ! يلا تيد ىلا نضام ىلا ميرم) امتدح |

 ركتاب ةعوئصم ريغ نكاسم يف اسم اموي يعم نينكست

 .( الوا هيلأ تزتحا كقف ! هلا قمرطلا ىراظناو نالا قيعمتاف

 تاومالا نم: ةمهايقلاو توملاو مالالاو ةبرجالا ةطساوب
 يننوبحي نيذلا عيجو تنا ينيعبتت نا كل يبني اذكمرو ؟ . »+ 771451224 32“ اج ١ "تؤق#اق021130007330770757 13577271217: 3223277 175716211717 ل اج 77 +

 لاق ٠ « 0 ةايلا ملاع ىلا يئاقدصال حتتني ربتلا بابو
 ناكملا نم ةبرقم ىلع اينع تبب ةلث وح انيوحلا راسو اذه
 دزاعلو اثرمو ميرم ةعبتت ملو هيف ًانوفدم رزاعل ناك يذلا



| 

 م.م

 نيذلا مدليمالت 0 لد طقو 6-0 ىمع ةئداو انخوبو

 ببسب عقوتي أنم لكو ةلثلا لنسا دنع مرالذتنا يف اوناك

 ةميجت# ةثداح هل امو همالك

 ةنوقفاري صخش ةثم س# لقالا ىلع ةمحصي ناكو

 000 عيمطا و هرقلا ربع ُُ ردح ةلثلا حدفس قى

 520 لاق ةثالا ةاطا عب ىرخأ تانالعا عاتسا

 0 رطب لاف « يبديل ا ل١ دعاص هنا » ٍمديمالت

 هع قت 0 لبق نها 1 هتمايق كعد يلد ثعد 1 د 0(

 انيريأ ضأم هنا»اموت يلا رس او «! هوأافاو ريقلاو توملاو 8

 | نادعد كترلا مد ف س رتب وهو اله يت

 كادر 8 م ني ا وفه ايفو ٠ حا ارتمحالاو 5 "1

 اهجوك بجو ءاضاو نييحلالا لالكاو دجملا روب 1 0

 ايي نيعساخ انعيمج انفقوف ءأثامس لمح نم 1 يح ىسوم

| 
ْ 

 0 ناطشلاو هع طقسا بلغأ ه كعب همس ْنَع ةالصلا 0 ةحاح

0 

9 
ْ 
 ا

0 
| 

| 

 و ةئمد دو اثئمت تعسنا ٌقح هدوعص ف ام ل وش

 * يل هب طيحملا عطاسلا ٠ هدح بشيإ 1 كلذ عمو ةفاسملا

 ةناك ربظ ىت> سدقم ءايضب اعإ التم ناك لَ لوهلا نم

 ناك اذكه» انحوي انل لانقف مالسلاو ةسادعلا رون سمن

 ةمق <ىطو مث 2 ىسومو ايليا عم يلجتلا لبج ىلع ةرطتم

 | تزقات ١ 0 كانه فقوو نيئسدقملا هيمدقب ةلثلا |

 سس سةر م 02----
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 تحصا ُةبايُث نال ُهئم بارتقالا ىلع رسجن ال اننكاما يف

 انمج- قربلاك اتنيعال حال هرظنمو سمشلاك ةئيضم نآلا

 | و طخ نأ تودح ا نيعقرتم هيلا رظنلا نع انراصيا

 !| اعن ال * يه
2 ّ 1 

 هائيعو هيدي ًاعفارو هيتيكر ىلع أيثاج ائحوي ةئم اندق

 ام ًافراع ناك كلذ دعب ائل لاق ايك نال هيلا ناتصخاش
 سما ةلسا عوسي هيلع ةعلطا دق ناك ذأ ! ثدحي فوس

 نك هينيع يف عومدلاو احرف يمللالا هديس ىلا رظني ناكو
 يىدلاو اي ةقيفاابو 5 رابثلا ةعئار ُْ حشا رون 01 رظنب

 تنك ةلملا نال فصولا قوفي ديشملا كلذ ديثأت ناك زيزعلا|

 اال ةراسح ف مو نسوهدملا نيرطتملا نم تاع ةطاع

 ٠ بيهرلا هللا نبا ةلالج ندل نم نوبربي ما نوةمدأ نوردي

 لفسا دنع ناكو ةدحاو ةباحس ةلثلا قوف ءامدلا تسمأ 5

 ناك ثيح يلاهسثح ناثسب ةسدقملا ةئيدملا ةبج نم ةلتلا

 ثحالف 3 دولا نه هيلع ضمف ثثءحو يثمنلا بحي وسل

 ابلكيهو امءالقو اهروصقو امحارباب ملّسروا انرظاونل

 أضيا انل تريظو ٠ ءاوحلا نانع يف ةعءرسشم اثيدح ابيف

 نإ ا[ ىءارتو تسوي ريق لوح .ةقسانلا قرا راجشا

 اكسس ل ب يبي ل يي يي يي يي بيب ب ب( ||(: ب: ب ((  -(--©(-لححّّ((تحطحت(حححححويويو( وهي سا

 006 5 . _- 2 2 .٠

 ريق نك اما ا 1 ُي هرظن 0 22 |

 ١ ار



 مكيمالت وُ تننلا مث٠ يملا رفاظ نيعب هتومو هللأتو
 لاقو

 نودهاشت نآلاو يفازحاو تاَتيْض يف يعم متنك دق»

 مويلاف يلا هايا ينحني يذلا ءازإلا نورصبتو يدجم
 هلق 21 مكيباو يلا 01 اك مكقرافا

 صالخلا ىرشب اوعيذاو اويهذاف ٠ ينوكلم ةبج نم مكل

 نبالاو بالا مداب مم الا عسيمج اودمعو نءانلا لك ىلا

 ءاكعلا ىلا مايالا لكح م كيم انا اهو سدقلا حورلاو

 'اهراق هم نسلق اك 0 ملكت ٠ « «ملاعلا

 انطقس انعيمج نُح اخيب مبك دابو مهسوؤر وف هيدي دم 3

 هيلم هيلبع عفر مث ٠ ةتك رب مرعم لاثنل ضرالا ىلا انهوجو ىلع

 ديع ةليل اهب قطن يتلا اهئيع تاكا لاقو ءامسلا يلاعا ىلا
 اهيا تنا يندحم نآلاو» اللثاق انحوي يفربخا امك حصفلا
 0ك لبق كأد_:عء ل نا ىذلا دحملاب كتاذ دنع نال

 «!ملاعلا

 هدصاشتل ضرالا نم ائهوجو ائعذر اذه لاق ذاو

 ةوقو_ دجمب ادعاص ءايسلا ىلا .ةلثلا ةمق نو ا قلطني

 بقع مث ٠ تاكربلا انيلع ناعزوت امك ناتطوسمم هاديو

 ف ا هتدهاشل توص ةنم نه بجعتلا 10

 لا دومصلا يف 57 'ءانيأر نيح كيحتسم توكسدس بحسلا
 -عسشسس_ -سسسسلاسلاا ١ يك لا وير ١ لاو م ير كو ايل سا ا ل 7 1 مسا جيس + ع وس م و مع سمع مل سم مساس مسا



 موك

 او هك ده.لا ةقش تعستا اكو ءاوغلا تاقبط ىلعا

 "نان و املا ةتثمف تداز ضنالا

 اكدر وا نقهذتم نتءأص انكر ىلع انميج انرتخ |
 يح ةملكب انم دحا قطني نا نودب ٠ املا ىلإ ةصخاش

 توكسلا ءارج نم حوضوب اعومسم ىلقلا ناضبن ناك

 ! نوكي اذام دعب نوعقوتم نحنو انيلع يلوتمملا ماتثا |

 | ردقب ةمهءال ةياحس ءامملأ يللاعا 2 1 اندهاشس 3 |

 عدت يهر انامل دادزتو أتيشف أئيش غسنت 0 1

 ا
 ا
 ا

1 
 ا
 إ
 ا

1 

0 ٌْ 
 0 ردنح ىلا ت 2 اهارصنا ىتح قربلا ةعرس طومهلا يف ا

 1 اومسفلا 6 يو ةرثاكلا يف ءايدلا موجنك ةكالملا

 .دعاصلا هللا نبا ةاقالمل :ءاضفلا ضرع ف اترشتنا نيتقرف ىلا |

 0 يلا ممتحنجأ ف دقح توص ناكو 0 م دك ا

 ] ةريزغ هأمم ريرخك اعاومتسم فولالا فولب |

 || مبطسو ف هرامجو ةئيضم ةباحسك وسب اوطاحا م ا
 ا

 أ

 ظ ! هبوامسلا م,ةمظع داحما ءارو اننويع نع 2

 مخرا نامللاب ةيوامس ةيئغا تاوصا اسنناذأ قرط مث

 ميفوراسلا قاوحا نمر . ناسا نذا هد كعمس أمم بذعاو

 |تدعص نو مهتحنجا نيرشانلا مبوراكلاو ا

 (مالحا يف اماثي ناسنالا عيسي امر ةيوامس ةيقيسوم تاوص|
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 رصتنملاب ةعئترم يعو ٠ ةيثآلا تاكتلا هذه دشنت ليالا 1 ظ

 ابهتيا َنعفتراو ! نكسوؤر جاترالا اهتبا نعفرا» . |

 داب ىنأكو « ! دجملا كلم لخديف تايرهدلا ن تاوبالا|؟

 ابلخدم سري تاوامسا يلاعا يف فقاولا ةكتنالملا' ءاسور

 الئاقوا رقلا اذن باجا ضرالا ةيح نم

 قاوَسَجالا نم كلا «7دحملا كلم اذه وه نم))

 راضَتنالا 5 رث فا 0 ةضع اصلا||

 ا 00 حائر الأ انيشلا ن يفر 5 ص اوعأ و قا اداسسلا

 )ع دحملا كلم لخدمق تايرهدلا باوبال 1 أهثيا انمثرا 0

 2010 نا دمعت نا حوعنج نال 0

 ظ
ْ 
| 

 ا
 1 كيح: لآ لاعتلا ف ر محا - ولا راشا ريدفهلا تلا 0( ا

 ١
| 2 َ 

 ايوحصم تاواىسلا ن ٠ 5 ءظع اثوص أئعمس ا2دنعو ظ

 مهناك هللا شرع لوح نم“توص فالا ةرثعو نر 0 ظ
/ 

 نولوُقي

 ىلا ادعاض ا تاواهسلا ىلع انكار فات هللا ذل

 ممالا عيمج اي ٠ سائلا اياطع لبقو يبس ىبس دق ٠ ءالعلا

 يسد لك راصتنالا تودب ينساها ٠ يدارالاب 0

 اهتيا يمفتراو ! هللا ةئيدم اي كباوبا يحتفا ٠ ! ءامسلا
 « 1 دجملا كلم لخديل تايرهدلا باوبالا



 راي ٠ ©

 ىاعا ُْف ةكئدلملا ةداحس اهنويع نع تراوت مث

 ارطسو يف ءىذم هللا نباو تاراهسلا

 01000001 الا ىلا نوصخاش نخ انبو
 نيك الم اههاندأر ناو عضب دعبو انملا ءالعلا نم ناطباه

 دحالا ايطاخو عوسر .ةنع عفترا يذلا ناكملا ىلع الحف

 تلات أدلت سمع

 نورظنت نيفقاو مكتب ام نويليللا لاجرلا اهيا »

 ءامسلا ىلا م 7 عفتر ١ يذلا امه عوسي نأ اكل انوملا

 نع ايراوت مث . « !١ ادعَص نا 5 11 ا

 ! راصيالا

 ةسيجعلا ةثداحلا هذه نع زيزعلا يلا اي كيلا تتك دقو
 [ابليصفت نم امبم اشش كرئا.ال يكل اهثودح رثا ىلع

 ىلع ىوقت ةيرششب ةغل ةباوا.ماس رظنم نم هل ايف ١اللبم

 نا وهو ءالؤا هلع ادحاو ًاثيش كل تنيب ىنثكل ! هفصو
 لإ ةشهدم ةقيقح نم اهل ايف 0 در 0 ىلا لعص عومسل

 78-05 ضرالا "نه اننا يه ايف ! دمحم ىعقاو عا نم

 00 2111 رك ذب ازع 7 تاننالا رهزامو ةدوبلا ىف
 ضرالا "لع لح اًئَيخ - اندقتفا امو ٠ ! انكم 0

 عم انحلاصيل انتعيبط ناو - بالا دحم ءاهب - يملالا هئبا|
 -هرقف لحال رقتحا ” لدوق فيك ةدبا ٌةايح انل دعدو هللا

 طخ هيي هيب إس إي هب فش ب سس لي سي سس م سس يي يس صصص تثتئييِييبيبسبببييبيييييييبيياببسب

 سس ترربببببببسببب7جحج٠« "١١“"©©“« ا
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 .٠  0 03مَع 0
 هءادعأ 0000 نيصأ ميد لذأو نيهاو هبححو 2 قددو

 نكلوا مرتع ل 1 5 4 انيند ةلوم اوامجت نا اراواخ

 تريعت تقيمك" نع توملا 0 قل أح يا !ةحرشتلا ا

 همادجت اليقتسءا ريقلا نءجرحر إ ِ ظقرتسا ءايسالالك

 رارسا هذيمالتت رسفي اداضق اموي نيعبرا دعبو ! ةكالملا

 فصتنم يف ءامملا ىلا ةينالد دعص هتوكحام ةءظعو هليحلا
00 

 لمحو نضاعنلا نم ا ىارم ىلع الع ثيب نم رابنلا

 ءالملا يف دجملا نيم ىلا ةكئالملا شوي

 تم.تخ ىلا ةبيجعلا ةثداللا ليصفت زيزءلا يلا اي اذبف

 !ًاحيسمو ابر ةجيوتت تنلعاو ضرالا ىلع عوسي ةايح

 ىلع 2 وبل تاومسلا كن 08 ضرالا نم مهدوعصو

 يف هلع ام لكسب رس هللا نا ىلع لب طقف هللا نم ّلا هنا
 اوس انح سيل امب ملكتت وا مّلع ةرم هنا واف . دسحلا
 اذه لهب لبقتسي ل هسفن ةبج نم وا بالا ةبج نم ناك
 لام لك 1ذاق هوايا نك اسمملا ىلا ديجملا تاحرتلا

 ؟ ل تدم هب رضار ةناحمس هللاو 0 قح همسفن نع عودسل

 يذلا هتركل.» يف يي ةدئاف ْئم اكل. نلف "لو نماو نأ انملعف

 ةطساوب انا ناعا امك هلخدن اما يذلاو انل هَدعيل سهذ
 اذكهو دوعصلاو ةمايقلاو ربفلاو توفلغاو ملالاو لذلا



 7 لق : ىلا 1

 «(قدرطلا نوفرعت بهذا ثيح»

 اذه نم سيا زيزعلا يدلاو اي ةتوكحلم نا !ذا حضاوف

 الط هلاو قوف ةنكيل يلاولا ىطالبل لاق اك ملاثلا
 0 ارم مفوراسلاو مبوركلا قاوحاب أفرد ا

 ظ ١١ فام هللا دعص » لو._ةي ثيح ةودنلا نيعب دواد

5 
 (« ! هالعلا

 | يف ميرم نبا عوسي ٠ زيرعلا يبا اب كلا ل نخل 1 90

 داحنا كلذ . ةيهاآلا هتعيرط يف هللا نا ناك ةيرثبلا ةتعيرط

 ءاايهادحا نيئاصفنملا نيتمر.طلا هب عمج ]ردم راغ قردم

 |ددسج ميدقت ةطساوب اهئيب ًاقفوم ةئيطلا باج# ىرخالا

 1 6 نلذ الب ديلحاو رتسج ىف اييطاضل ا ةعيبدك

 ا ندلا نك ةنرتيدلا نم تآلا يش الف. تيلضلا
 || نيمثلا همهددو اناباطخ دخا ٍهدسج ىلع ةنال ةنولقيو هب

 ظ اهاهثو اباسغ بيع الب الاخ ناك

 ا | ديزأ املك كللا همك نا ردقانال ىكتن
 حرفملا كلوق سسح كلذو قلن اه :دف وحلا يلا اب كلل

 ام لك كل حرش يلشردا يف عومسالا لوا يف نو

 الو 0 ا يف كت الف ٠ ديحملا يمالا عومسل مايا ان أ ظ
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 الخ عار 21ج طتسأارم 1ك نانو

 1 طع 81هلمطممم (ءمععع خصغمص آكتعدت ©

 احؤا خبح نم انه. احادح هك فقسسو اذ

 اًضصح طذمح اًحعهسص !ههب مميدم هدمسم هن

 له حب ههمؤو ادع٠ه اكحكشم بح نه

 زخدح ازده هه ]هديب همنو هج ازخده هج

 ؟ هركددهبحلا هح يكونو اصبح 26

 لصحتصمع نتاطم هقاعك ؟مهنع طلتك ؟0اتنت

 نعول, ءمالذغع, هن يزرحإرت طتصطح 1[,

 ةمزدعمزح مع 1غ م طلصصخعأل هخ اطعتج

 كنك ةهمئ1طتصع تانغ 0[ 1, ةطفانل4 ذ

 المع (ةزطع حتا طمحتع عم ككتع همقككتعات اجعاملتع

 رول ةهحهتعدوصحع هتاحدصمل هك 16 (ةزطع طقه

 مماحاجعل 2 ةدصعطصبمت“ ا عع ةيعا 2 حعاكمص احع

 طعام هصه اح عصحم هصل "عععاكتع م0 101مل

 نمل لع احوماع 15 ءءمبغصع0ل. 50 طع 1غ

 لصحصعمل ةصل هصحصمع التام "عمجما7عو لجعسع

 هصه ءاجعصحمم, لتعمللل هع هعطغعحتىع, ةطملل

 الصحة عأأ ءعععلتع لعصح اص لماناح| ع.
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 ميظعلا دوأد كم سئر

 وأ

 ميلشروأ يف نينس ثالث
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